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Cúrcuma amb pebre de Naturlider està indicat en problemes de digestió, com a sensació de plenitud i
digestions lentes, en situacions en què es necessita estimular la gana. Cúrcuma amb pebre Naturlider
ajuda a la salut hepàtica quan es necessita estimular la producció i secreció biliar, és protector del fetge. I,
per altra banda, també està indicat en malalties reumàtiques que cursen amb dolor i inflamació.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix la Cúrcuma amb pebre de Naturlider?

Cúrcuma amb pebre de Naturlider és un complement alimentari natural, en la composició del qual hi ha
cúrcuma i  pebre, els quals actuen com a excel·lent antiinflamatori  natural  per alleujar dolors articulars i
musculars.
Ajuda en la salut hepàtica i biliar per la seva activitat sobre la vesícula biliar com a colerètic i colagog.
A nivell de salut digestiva és estimulant de la gana, i s'utilitza en el tractament d'úlceres pèptiques.
Serveix com a suport al manteniment saludable del sistema immunitari i té acció antioxidant.

Quins són els ingredients per càpsula de la Cúrcuma amb pebre Naturlider?

Els ingredients per càpsula de la Cúrcuma amb pebre Naturlider són:

Agents de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina i calci fosfat dihidrat).
agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa).
Curcumina complex (gamma ciclodexrina, curcumina, aigua) 43,35 mg.
Antiaglomerant (estearat de magnesi).
Aigua purificada.
Extracte sec de pebre negre (Piper nigrum L, fruit, 95% de piperina) 2,5 mg.
Gelificant (goma gellan).

Quines són les propietats de la Cúrcuma amb Pebre Naturlider?

Les propietats de la Cúrcuma amb pebre Naturlider són:
- Suport en processos inflamatoris
- Alleugeriment en dolors articulars i musculars.
- Ajuda en la salut hepàtica i biliar: tradicionalment s'ha atribuït a l'arrel de cúrcuma activitat sobre la
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vesícula biliar com a colerètic i colagog.
- Salut digestiva: estimulant de la gana, tractament d'úlceres pèptiques.
- Suport al manteniment saludable del sistema immunitari.
- Acció antioxidant.
Quines són les característiques de la Curcumina amb pebre Naturlider?
Curcumina d'alta absorció, curcumina complex Cavacurmin®, altament bioassimilable, la formulació del
qual  assegura  una  alta  biodisponibilitat  amb  una  baixa  dosificació,  evitant  així  els  seus  problemes  de
tolerabilitat i millorant-ne l'eficàcia.
L'extracte de pebre al 95% de piperina, que afavoreix i augmenta l'absorció de la curcumina.

Quines són les indicacions de la Cúrcuma amb Pebre Naturlider?

Les indicacions de la Cúrcuma amb pebre Naturlider són:
- Problemes de digestió:
� Sensació de plenitud, flatulència i digestions lentes.
� Situacions en què cal estimular la gana.
� Ajuda al tractament d'úlceres pèptiques en combinació amb altres antiulcerosos.
- Ajuda a la salut hepàtica:
� Situacions en què cal estimular la producció i secreció biliar.
� Protecció del fetge.
- Malalties reumàtiques que cursen amb dolor i inflamació.
- Alleugeriment de dolors articulars i musculars.
- Amenorrea i dismenorrea.
Té interaccions, efectes secundaris o contraindicacions la Cúrcuma amb Pebre Naturlider?
Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions
mèdiques especials.
Pel  seu  contingut  a  Cúrcuma està  contraindicat  en  persones  amb obstrucció  de  conductes  biliars,
colangitis, càlculs i altres
alteracions biliars.
Quina és la dosi diària que he de prendre de Cúrcuma amb pebre Naturlider?

Heu de prendre una o dues càpsules al dia, amb un got d'aigua i preferiblement amb menjar.
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