
 

Kāpēc lietot 
Curcumin-Gel 95®+ 

Kurkumīns, gan ekstrahēts, 
gan kurkumas saknes 
sastāvā, ir pilnībā 
NEŠĶĪSTOŠS un tāpēc NAV 
BIOPIEEJAMS, t.i. to 
absorbēt mūsu organisms 
nespēj.  

Šī iemesla dēļ Bioenergeticlab, 

pateicoties savai pētnieku 
komandai un sadarbojoties ar 
Starptautiski atzītām laboratorijām 
un institūtiem, ir izstrādājusi 
līdzekli, kas balstīts uz diviem 
kurkumas ekstraktu veidiem ar 
divkāršu absorbciju: zarnās un 
orāli. 

Kurkuminoīdi 

Koncentrācijas 
Bazolaterāla/seroza 

Laiks (min) 

Absorbcija (%) 
absorbētie µg mg 

aktīvās vielas 
 caurlaidība 

cm/min) 

*JAU 30 MIN. 
PĒC LIETOŠANAS * Testēšana tika veikta laboratorijā ECAM/ECSIN 

(Monte di Malo – Rovigo, Itālija) 

 
 
 

SIA Alterno M 
Druvas iela 6, Rīga, LV2107, Latvija 

Mob.tel. +371 26105444 
E-pasts: latvia@royaldenta.com   

Uztura bagātinātājs ar HGC-C®. 
Divkārša biopieejamība 

Patentētā formula: 
Formulas patenta pieteikums nr. 102017000048596 

Orālā 
absorbcija 

Caurlaidība Absorbcija 
Orālā absorbcija - Kurkuminoīdi 
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Kurkuma ir ingveru 
dzimtes tropisks 
kalnu augs. 
Ajūrvēdas  medicīnā 
to dēvē par 
garšvielu karalieni. 
Tā satur kurkumīnu, 
kas augam piešķir 

Kurkumīns ir kurkumas galvenā bioloģiski 
aktīvā sastāvdaļa, ko ekstrahē un pēc 
tam koncentrē. Kurkumīna īpašību izpēte 
un klīniskie pētījumi tiek veikti tā 
medicīnisko īpašību dēļ, jo tas tiek 
uzskatīts par dabisku ārstniecisko līdzekli 
pret vairākām slimībām. 

kurkumīns 

Pētījumi par kurkumīnu un tā 
farmakoloģiskām īpašībām 
688 pētījumi, 400 no kuriem tika publicēti pēdējo 
četru gadu laikā, apstiprina kurkumīna kā 
antioksidanta un līdzsvarojoša līdzekļa 
īpašības imūnsistēmas traucējumu ārstēšanā.  

Pēdējo gadu laikā pieaug interese par 
kurkumīna kā neiroprotekcijas līdzekļa spējām. 
Jau šī īpašība  padara kurkumīnu par 
organisma imūnsistēmas dabisko 
aizsarglīdzekli. 
Kurkumīns kavē brīvo radikāļu darbību, darbojas 
kā antioksidants un novērš negatīvo ietekmi ne 
tikai uz ādu (kavē ādas novecošanās procesu), 
bet arī uz aknām, kuņģi un zarnu traktu. 
Vairāki pētnieki ir pārliecināti, ka imūnsistēmas 
aizsardzības pamatreakcijai, kas izpaužas kā 
iekaisums, ir izšķiroša loma noteiktu veselības 
traucējumu, tostarp, sirds un asinsvadu 
slimību, artrīta, psoriāzes, diabēta, vēža, 
Alcheimera slimības un Krona slimības 
attīstībā. Kurkuma jau gadu tūkstošiem ir 
zināma kā tradicionāls līdzeklis pret ādas 
slimībām: tas rada labvēlīgu iedarbību tādu 
traucējumu mazināšanai kā ekzēma, kašķis, 
pūtītes, nātrene, mikoze (piemīt pretsēnīšu 
iedarbība uz Candida albicans), dažāda veida 
čūlas. Kurkumīnu lieto ne tikai kosmētiskos 
līdzekļos kā nomierinošu un zemādas tauku 
slāņu atjaunošanas līdzekli, tas veicina arī 
vispārējo organisma attīrīšanu, pateicoties 
savām attīrošajām un antioksidējošām 
īpašībām. Ņemot vērā iepriekšminēto, nav 
šaubu, ka šajā procesā kurkumīns ir lielisks 
palīgs, kam piemīt divkārša iedarbība – tas ir 
ārējs pretiekaisuma līdzeklis ar 
simptomātisku efektu, kā arī iekšējs 
organisma attīrītājs. 

dzeltenīgi oranžu krāsu. Kurkumīns palīdz attīrīt 
aknas, stiprina organisma imūnsistēmu, attīra 
asinis, veicina labu gremošanas sistēmas 
darbību, to izmanto imūndeficīta ārstēšanai, tas ir 
spēcīgs antioksidants un pretiekaisuma līdzeklis. 
Pētījumi in vitro un dzīvnieku modeļi rāda, ka 
kurkumīnam ir plaša iespējamā pozitīvā ietekme 
uz veselību un psiholoģisko labklājību, kā arī uz 
Parkinsona un Alcheimera slimību riska 
mazināšanu. 


