LAIKYMAS

Laikyti sausoje, tamsioje vietoje, ne aukštesnėje
kaip 25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Atidarius laikyti šaldytuve, suvartoti per 2 mėn.

Curcumin
maisto papildas
liposominė kurkumino forma
kurkumino šaltinis
DAŽINĖ CIBERŽOLĖ padeda palaikyti normalią kepenų
veiklą bei normalų kepenų lipidų kiekį. DAŽINĖ CIBERŽOLĖ
padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje bei
normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. DAŽINĖ
CIBERŽOLĖ padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
SUDEDAMOSIOS DALYS

Vanduo, sojų fosfatidilcholinas, stabilizatorius – ksilitolis,
etanolis (4,8%), dažinių ciberžolių (Curcuma longa)
šakniastiebių ekstraktas (95% kurkuminoidų (kurkumino,
demetoksikurkumino ir bisdemetoksikurkumino)) (3,4%),
drėgmę išlaikanti medžiaga – glicerolis, konservantas - kalio
sorbatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga – citrinų rūgštis.
5 ml
Dažinių ciberžolių šakniastiebių
ekstraktas, kuriame

170 mg

– kurkuminas

121 mg

– demetoksikurkuminas

32 mg

– bisdemetoksikurkuminas

7 mg

VARTOJIMAS

Rekomenduojama suaugusiesiems vartoti 5 ml valgio
metu ištirpinus 1/3 stiklinės vandens. Prieš vartojimą suplakti.
ĮSPĖJIMAI

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto
papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Sudėtyje esantis ciberžolės ekstraktas turi dažančių
savybių, todėl patekęs ant drabužių gali juos ištepti.
Siekiant išvengti sunkiai išplaunamų dėmių, išteptas vietas
greitai praplaukite vandeniu ir muilu. Labai svarbu įvairi ir
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei
sergate tulžies pūslės akmenlige, prieš vartojant šį maisto
papildą pasitarkite su savo gydytoju.
GAMINTOJAS: Valentis AG, CH-6982 Agno -

Lugano, Šveicarija.
PLATINTOJAS: UAB “Valentis Pharma”, Molėtų pl. 11,
LT-08409 Vilnius, Lietuva.

LIPOSOMINĖ TECHNOLOGIJA

Liposoma – mikrokapsulė, sudaryta iš išorinio
fosfolipidų dvisluoksnio ir vidinės skystos terpės. Į
liposomų vidų gali būti patalpinamos įvairios medžiagos,
pvz. vitaminai, mineralai bei kitos, tirpios vandenyje arba
riebaluose, maistinės medžiagos. Dėl šios formos
padidėja maistinių medžiagų, esančių liposomų viduje,
stabilumas ir patekimas į žarnyno ląsteles.
Į liposomas įkapsuliuotų medžiagų pasisavinimas yra
efektyvesnis nei tokių pačių medžiagų, esančių ne
liposominėje formoje. Geresnį pasisavinimą lemia
liposomų dydis ir fosfolipidų dvisluoksnis. Liposomų
dydis yra iki 100 kartų mažesnis už ląstelės dydį, dėl to
joms nereikalingas smulkinimas, jos jau yra paruoštos
tiesioginei sąveikai su ląstelėmis. Liposomų membrana
yra padaryta iš ląstelių membranoms giminingo
komponento – fosfatidilcholino. Priartėjus liposomai
prie ląstelės membranos, ląstelė atpažįsta
fosfatidilcholiną kaip maistinę medžiagą, dėl to
liposoma yra įtraukiama į ląstelių vidų arba tiesiog
susilieja su ląstelės membrana, išleisdama liposomos
vidinį turinį tiesiai į ląstelę.
Liposomų išorinis fosfolipidų sluoksnis taip pat veikia
kaip kapsulės apvalkalas – apsaugo medžiagą nuo
aplinkos poveikio (rūgščių, šviesos), prilėtina
maistinėms medžiagoms žalingus oksidacinius
procesus. Dėl to padidėja maistinių medžiagų, esančių
liposomų viduje, stabilumas.
KURKUMINO PASISAVINIMO YPATUMAI

Kurkuminas mažai tirpus vandenyje ir pasižymi
prastu biologiniu prieinamumu. Su maistu pakliuvęs
į skrandį ir žarnyną jis absorbuojamas blogai. Žarnyne
bei kepenyse kurkuminas greitai suskaidomas į kitus
junginius, kraujyje dažniausiai randami tik šios
medžiagos pėdsakai.
MAISTO PAPILDŲ SU LIPOSOMINIU
KURKUMINU EFEKTYVUMAS

Kadangi organizmas pasisavina tik nedidelę dalį
miltelių forma suvartoto kurkumino, buvo imta
ieškoti, kaip pagerinti jo pasisavinimą pasitelkiant
naujausias žinias ir pažangiausias technologijas.
Vienas iš kurkumino pasisavinimo pagerinimo būdų liposominis kurkuminas. Tai vandenyje tirpi
kurkumino forma, gaunama ciberžolės ekstraktą
įterpiant į mikrokapsules - liposomas.

Šių mikrokapsulių dydis yra mažesnis nei ląstelių, o
jų apvalkalas sudarytas iš giminingų ląstelėms
komponentų, dėl to yra ląstelių atpažįstamas ir
lengvai patenka į jų vidų. Moksliniais tyrimais įrodyta,
kad vartojusiems liposominį kurkuminą pastebėtas
iki 6 kartų efektyvesnis pasisavinimas, nei tiems,
kurie vartojo tokį patį neliposominį kurkuminą.
DAŽINĖS CIBERŽOLĖS IR KURKUMINAS

Dažinės ciberžolės (lot. Curcuma longa) yra imbierinių
šeimai priklausantys žoliniai augalai ryškiai geltonais
ar oranžiniais šakniastiebiais. Geltonuoju Indijos
auksu vadinamas prieskonis kurkuma yra išgaunamas
iš dažinių ciberžolių šakniastiebių.
Dažinių ciberžolių šakniastiebiuose yra nustatyti
ne mažiau kaip 235 ingredientai, tačiau svarbiausia
kurkumos sudedamoji dalis, suteikianti jai geltoną
spalvą ir daugelį kitų savybių yra kurkuminas. Ši
dažanti medžiaga buvo išskirta prieš porą šimtmečių.
Kurkumos milteliuose esantys kurkuminoidai būna
kelių formų; didžiausią jų dalį (apie 90 procentų)
sudaro kurkuminas, o likusią dalį – jam giminingi
demetoksikurkuminas ir bisdemetoksikurkuminas.
KURKUMINO NAUDA ORGANIZMUI

Dažines ciberžoles žmonės naudodavo kaip
pagalbinę priemonę odos, plaučių, virškinimo trakto
sistemoms, kepenų veiklos palaikymui.
Šiuo metu ciberžolės mokslininkų intensyviai
tyrinėjamos siekiant pilnai suprasti jų naudą
žmogaus organizmui. Pasaulyje yra atlikta tūkstančiai
tyrimų su įvairiais ciberžolių šaknų ekstraktais, kurie
atskleidžia kurkumino antioksidacines savybes ir
teigiamą poveikį tam tikroms organizmo sistemoms.
Remiantis ilgamete patirtimi ir atliktais tyrimais
teigiama, kad dažinė ciberžolė padeda palaikyti
normalią kepenų veiklą bei normalų kepenų lipidų kiekį.
Tyrimai rodo, kad dažinė ciberžolė padeda palaikyti
normalų cholesterolio lygį kraujyje bei normalią
širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.
Paskutiniu metu atliekami tyrimai, taip pat ir
autoimuninių susirgimų srityje, atskleidžia, kad
dažinė ciberžolė padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.
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