
LIPOSZÓMÁS 
TECHNOLÓGIA - 
A BIOLÓGIAI 
HASZNOSULÁS ÚJ 
SZINTJE 



Biztonságosan és célzott 
módon jussanak el az adott 
hatóanyagok az adott 
sejtekhez. 

A hatóanyagok 
megőrzése a sejtekhez 
vezető út során. 
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MIRE VAN 
SZÜKSÉGE A 
LIPOSZÓMÁKNAK
? 



A LIPOSZÓMA ELŐNYEI 

BIOLÓGIAILAG HOZZÁFÉRHETŐ ÉS 
HATÁSOS  
A legtöbb hatóanyag nem szívódik fel teljesen. A 

liposzómás forma növeli a hatóanyag bejutás 

hatékonyságát és biológiai hozzáférhetőségét. 
 
FINOM HATÁSMECHANIZMUS 

A liposzómák nem irritálják az emésztőrendszert, így 
kisebb a mellékhatások előfordulásának esélye. 
 

BIZTONSÁGOS 

Nem mérgező, nem allergén. Nem tartalmaz cukrot. 



MIK AZOK A 
LIPOSZÓMÁK? 

LIPID SAV 

A liposzómák mikroszkópikus méretű foszfolipid gömbök, 

amelyek vízben oldódó vagy zsírban oldódó hatóanyagokat 

képesek magukba zárni. 

A liposzóma héja foszfolipidekből áll, amelyek részét 
képezik az emberi sejtek membránjának is.. 

полностью 

усваивается организмом 

биологически 

совместима  
A CureSupport esetében a liposzómákat használjuk. 
A foszfolipidek napraforgó lecitinből származnak. 
A Noah membrán nem mérgező 

LIPOSZÓMÁK 

AKTÍV HATÓANYAGOK 

 
Foszfolipidek 

Építőanyagok a test sejtjei számára. 
A sejtfal sérült területeit pótolják, védekezésül a  
szabad gyökök rombolásától és a méreganyagoktól. 



A foszfolipidek vízoldékony (hidrofil) „fejből” és 
zsírban oldódó (hidrofób) „farokból” állnak. 

A "farok" összekapcsolásával a 
foszfolipidek kettős lipid-réteget képeznek. 

Tartalmazhat zsírban oldódó és vízben 
oldódó hatóanyagokat is. 



A hatóanyag egy liposzómás membránban van. 
 
Közeledve a sejthez, a liposzóma összeolvad a 
sejtmembránnal és felszabadítja a hatóanyagot.  
 
A hatóanyag bejut a sejtbe, és a szervezet a lehető 
legnagyobb koncentrációban felszívja azt.  

LIPOSZÓMÁS TERMÉKEK 

MŰKÖDÉSI 
MECHANIZMUS 



 

Mennyisége: 
100 ml /3.38 fl.oz 

 

Adagolása: 
2,5 ml (500 ml C vitamin, a napi beviteli referencia érték 

625%-a)  

 

Összetevők: 
víz; C-vitamin (aszkorbinsav); emulgeálószer: lecitin; 
nedvesítőszer: glicerin; tartósítószer: kálium-szorbát; 
antioxidáns: E-vitamin (D-alfa-tokoferol) 

 

Kód: 2166 

LIPOSOMAL VITAMIN C 

LIPOSZÓMÁS C VITAMIN  



A C-vitamin a szervezet legfontosabb antioxidánsa. Az ember csak 
élelmiszerből tud hozzájutni. 
 

Fő forrásai: édes paprika, fekete ribizli, citrusfélék, vadrózsa. 
 

A C-vitamin segít a fehérjék, a kalcium, az E-vitamin és más fontos 
ásványi anyagok és vitaminok megemésztésében. Részt vesz az 
immun-, hormon-, idegrendszeri és szív- és érrendszer munkájában. 

C VITAMIN  
IMMUNITÁS, FIATALOSSÁG, STRESSZ CSÖKKENTÉS 



LIPOSZÓMÁS C 
VITAMIN:  MAXIMÁLIS 
BIOLÓGIAI 
HOZZÁFÉRHETŐSÉG Mellékhatás nélkül: 

- gyomornedv nem pusztította el 

- nem irritálja az emésztőrendszert 

A beadás módja: a liposzómás C-vitamin 
szájon át kerül bevitelre. 

Célzott hatása: 
közvetlenül a sejtekbe kerül 

Kiegészítő sejtvédelem: 
foszfolipideket - sejtmembrán építőanyagokat tartalmaz 



 

Mennyisége: 
60 ml /2 fl.oz 

 

Adagolása: 
0,5 ml (10 µg D3 vitamin, a napi beviteli referencia érték 
200%-a.  

 

Összetevők: 
víz; édesítőszer: xilit*; emulgeálószer: lecitin; 
nedvesítőszer: glicerin; tartósítószer: kálium-szorbát; 
sárgabarack-aroma; kolekalciferol (D3-vitamin); 
antioxidáns: E-vitamin (D-alfa-tokoferol). 

 

Kód: 2167 

LIPOSOMAL VITAMIN D3 

LIPOSZÓMÁS D3 
VITAMIN 



Szabályozza a kalcium, magnézium, foszfor és ezek 
egyensúlyának csontszövetben történő felszívódását 
 

Erősíti az immunrendszert 
 

Szükséges a női és férfi reproduktív rendszer 
normális működéséhez 

D3 VITAMIN 
ENERGIA, CSONTOK, IMMUNITÁS 



D3 VITAMIN FOGYASZTÁS 
EURÓPÁBAN 
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Австрия Франция Германия Голландия Испания Турция Северная Европа 
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Недостаток 

Százalékban kifejezve a felnőtt lakosság D3 vitamin hiánya (25 nmol / l alatt) vagy (50 nmol / l alatt)  



LIPOSZÓMÁS D3 
VITAMIN: 
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG 
ÉS BIOLÓGIAILAG 
HASZNOSULÓ 
FORMULA 

A liposzómák a D3-vitamint közvetlenül a 
sejthez szállítják. 

A liposzómák védőréteget képeznek, és 
megvédik az LCD falakat a hatóanyaggal való 
érintkezéstől. 

A hatóanyagot a sejt a lehető legnagyobb 
koncentrációban elnyeli. 



Kód: 2165 

 

Mennyisége: 
100 ml /3.38 fl.oz 

 

Adagolása:  
5 ml (50 mg kurkumin) 

 

Összetevők: 
víz; édesítőszerek: xilit; emulgeálószer: lecitin; 
nedvesítőszer: glicerin; kurkuma (Curcuma longa L.) 
gyökér kivonat; tartósítószer: kálium-szorbát; 
antioxidáns: E-vitamin (D-alfa-tokoferol); édesítőszerek: 
szteviol glikozid, sűrítőanyag: xantángumi 

LIPOSOMAL CURCUMIN 

LIPOSZÓMÁS KURKUMIN 



KURKUMA 

Fűszerként gyakran az emésztés javítására használják.  

Turmeric – a Curcuma longa növény gyökerének őrleménye . 
Növényi hatóanyagait a gyógyászatban alkamazzák. 

Az Ayurvedikus gyógyászatban gyulladás-csökkentőként ismert.  



Segít csökkenteni a koleszterint és normalizálja a máj és az epehólyag 
munkáját. 

 

Megerősíti az immunrendszert 
 

Segít csökkenteni az ízületi fájdalmat. 

 

Segít csökkenteni a depressziós hangulat tüneteit. 

 

Támogatja a fogyást, a vér és az erek megtisztítását a 
méreganyagoktól. 

 

A kurkumin igazoltan kedvezően hat a kognitív funkciók javításában. 

EMÉSZTÉS, ÍZÜLETEK, REGENERÁLÓDÁS 

КURKUMIN 



AZ UTÓBBI ÉVEK KUTATÁSAI 



PNS (Polar-Non-polar Sandwiching Technology)  
technológia a tápanyagok biológiai hatékonyságának növelése 
érdekében 

- javítja a termék funkcionális tulajdonságait 

 

- javítja a termék stabilitását 

 

- növeli a biológiai hatékonyságot 

PNS TECHNOLÓGIA 
ÉS A CUREIT 
FORMULA 

Gyenge kurkumin felszívódás Azonnali kurkumin felszívódás 

Sejt fal Sejt fal 



stabil bioaktív formula + megnövelt 

biológiai hasznosulás a sejteknek 

Liposzómás technológia Cureit formula 

TAPASZTALD MEG A KURKUMA MINDEN 
ELŐNYÉT  

+ 



LIPOSZÓMÁS TERMÉKVONAL   
CORAL CLUB 

A BIOLÓGIAI HASZNOSULÁS ÉS HATÉKONYSÁG ÚJ SZINTJE 

Kurkuma 
Emésztés, 
ízületek, 
regenerálódás 

D3 Vitamin  
Enegia, csontok,  
immunitás 

C Vitamin 
Immunitás, fiatalosság, stressz csökkentés 


