
Liposzómás kurkumin 
 

kód 2165 
kiszerelés 100 ml folyadék 
 
összetétel 
kurkumagyökér CureitTM kivonata (Curcuma longa rhizoma extract), 100 mg 
segédanyagok. 
 

A Liposzómás kurkumin egy biológiailag kiválóan hasznosuló új 
kurkuminformula kivételesen magas hatékonysággal. 
 
A kurkuma Indiából származó fűszer, amelyet "keleti aranynak" is neveznek 
nemcsak élénk színe, hanem számos jótékony hatása miatt is. Az Ayurvéda, az 
ókori indiai egészségtudomány szerint a kurkuma a test tisztítására szolgál, 
javítja az emésztést, gyógyítja a sebeket, az égési sérüléseket és a köhögést. 
 
A modern tudományos kutatások számos új felhasználási területét fedezték fel 
a kurkumának, és fő hatóanyagának, a kurkuminnak. A kurkumát ma a szív- és 
érrendszer, idegrendszer, izom – és csontrendszer különböző gyulladásos 
folyamatainak enyhítésére és az immunrendszer erősítésére (például 
daganatos megbetegedések esetén) alkalmazzák. Ismeretes, hogy a kurkumin 
javítja az epehólyag és a máj működését, szabályozza a koleszterinszintet és a 
vércukorszintet. A kurkumin erős antioxidánsként gátolja a szabadgyökök 
romboló hatását, lassítva a sejtek öregedési folyamatát. 
 
A kurkuma alkalmazásának fő gátja a hatóanyagok rossz felszívódása. Az új 
termékben ezt a problémát az Aurea Biolabs vállalat által kifejlesztett ún. PNS 
(Polar-Non-polar Sandwiching) szabadalmaztatott technológia segítségével 
oldottuk meg. Az Aurea Biolabs vállalat több mint 40 éve foglalkozik a 
funkcionális előnyökkel rendelkező táplálkozási készítmények kifejlesztésével. 
Az általuk megalkotott Cureit egy természetes, teljes értékű kurkuminformula, 
amelynek felszívódása tízszer jobb a szokásos kivonaténál. 
 
A Cureit a hosszú kurkumából kivont és más összetevőkkel elegyített kurkumin.  
Az így létrehozott formulában a kurkumint egy szénhidrátokból, rostokból és 
fehérjékből, másrészt illóolajokból álló ún. „Polar-Non-Polar” szendvics védi. 
Ezt egy kétrétegű liposzómás membrán fogja közre, amely lehetővé teszi az 
aktív kurkuminnak a sejtmembránon keresztül történő behatolását 
szerkezetének károsodása nélkül.  
 



A két új technológiának köszönhetően (a liposzómás kivitel és a Polar-Non-
Polar szendvics alkalmazása) lehetővé válik a hatóanyag legnagyobb mértékű 
biohasznosulása és a kurkumin célzott eljuttatatása a sejtekhez.  
 
A Liposzómás kurkumin 

● javítja a szív- és érrendszer, az izomzat, csont- és az emésztőrendszerek 

működését; 

• erősíti az immunrendszert; 

   

● lassítja a szervezet öregedését. 

 

 


