
Woda, emulgator –lecytyny sojowe (fosfolipidy), 
stabilizator – ksylitol, etanol (4,8 %), suchy wyciąg z 
korzenia ostryżu długiego (Curcuma longa) standardyzowa-
ny na 95 % zawartości kurkuminoidów (kurkumina, 
demetoksykurkumina, bis-demetoksykurkumina), substancja 
utrzymująca wilgoć – glicerol, substancja konserwująca - 
sorbinian potasu, stabilizator – guma ksantanowa, regulator 
kwasowości - kwas cytrynowy.

Dorosłym zaleca się spożywanie 5 ml (1 miarka)  
dziennie po rozcieńczeniu w 50 ml wody, w pierwszej 
części dnia. Wstrząsnąć przed użyciem.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Bardzo ważna jest 
zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia. Osoby u których 
występuje kamica żółciowa przed zastosowaniem 
suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem.

Ekstrakt z kurkumy ma właściwości barwiące, dlatego 
w przypadku kontaktu może zaplamić ubranie. Aby uniknąć 
trudnych do usunięcia plam, zabrudzone miejsca należy 
zmyć wodą i mydłem.

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 
poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu, spożyć 
w ciągu 2 miesięcy.

Liposom to mikrokapsułka składająca się z zewnętrznej 
podwójnej warstwy fosfolipidów i roztworu umieszczonego 
w środku. W roztworze umieszczonym wewnątrz liposomów 
mogą być zawarte różne substancje, na przykład: witaminy, 
minerały i inne składniki odżywcze rozpuszczalne w wodzie 
lub oleju. Otoczka mikrokapsułek zwiększa stabilność 
składników odżywczych i ułatwia ich dostęp do komórek 
jelitowych.

Absorpcja - wchłanianie substancji zamkniętych 
w liposomach jest wydajniejsze niż w przypadku substancji 
nie będących w tej formie. Lepsze przyswajanie składników 
zamkniętych w liposomach wynika z ich rozmiaru oraz 
budowy otoczki - podwójnej warstwy fosfolipidów. Rozmiar 
liposomów jest do 100 razy mniejszy niż komórki, więc nie 
wymagają dalszej mikronizacji, są gotowe do bezpośredniej 
interakcji z komórkami. Otoczka liposomalna składa się ze 
składników będących odpowiednikami składników błony 
komórkowej – fosfolipidów. Gdy liposom zbliża się do błony 
komórkowej, komórka rozpoznaje fosfolipidy jako składnik 
odżywczy, w wyniku czego liposom jest wciągany do wewnątrz 
lub po prostu łączy się z błoną komórkową, uwalniając swoją 
zawartość bezpośrednio do komórki.

Zewnętrzna liposomalna warstwa fosfolipidowa chroni 
substancje zawarte wewnątrz przed wpływami środowiska (np. 
kwasami, czy też światłem), hamując szkodliwe dla składników 
odżywczych procesy oksydacyjne. Zwiększa to stabilność 
składników odżywczych zamkniętych w liposomach.

Kurkumina jest słabo rozpuszczalna i jej biodostępność jest 
niewielka. Kurkumina obecna w pożywieniu jest słabo 
wchłaniana w przewodzie pokarmowym. Ulega ona szybkiemu 
rozkładowi w jelitach i wątrobie, tworząc inne związki. Dlatego 
też, dodawanie do żywności przyprawy zawierającej kurkumę, 
skutkuje zwykle obecnością jedynie śladowych jej ilości w 
organizmie.  Aby rozwiązać ten problem, opracowywane są 
różne suplementy diety w celu poprawy biodostępności 
kurkuminy.

Wiedząc, że organizm wchłania tylko niewielką część 
kurkuminy spożywanej w postaci proszku, opracowano nowe 
sposoby poprawy jej wchłaniania w oparciu 
o najnowszą wiedzę i najnowocześniejsze technologie. Jednym 
ze sposobów poprawy wchłaniania kurkuminy jest jej 
mikrokapsułkowanie w liposomach. Jest to rozpuszczalna 

w wodzie forma kurkuminy opracowana z użyciem 
technologii efektywnego wchłaniania - Miosol®, czyli poprzez 
umieszczenie ekstraktu z kurkumy w mikrokapsułkach - 
liposomach. Mikrokapsułki te mają mniejszy rozmiar niż 
komórki, a ich membrany składają się ze składników 
będących odpowiednikami składników błony komórkowej, 
co sprawia, że liposomy są rozpoznawane przez komórki 
jelitowe i łatwo wchłanianie. Badania wykazały 5-krotnie 
wyższą skuteczność kurkuminy mikrokapsłukowanej 
w liposomach, w porównaniu do postaci sproszkowanej.

Kurkuma (Curcuma longa) to roślina z rodziny 
imbirowatych z jasnymi żółtymi lub pomarańczowymi 
kłączami. Kurkuma to również przyprawa nazywana „złotem” 
Indii, otrzymywana z kłączy Curcuma longa.

W kłączach Curcuma longa zidentyfikowano co najmniej 
235 składników, jednakże jej najważniejszym składnikiem 
jest kurkumina, zapewniająca jej żółty kolor i wiele innych 
cech. Barwnik ten został wyodrębniony kilka wieków temu. 
Istnieją trzy formy kurkuminoidów obecnych w 
sproszkowanej kurkumie: kurkumina stanowi większość 
(około 90 procent), a jej związki pochodne dimetoksykur-
kumina i bis-dimetoksykurkumina stanowią pozostałą część.

Kurkuma była stosowana jako dodatkowa pomoc 
w utrzymaniu  prawidłowych funkcji skóry, płuc, układu 
pokarmowego i wątroby.

Prowadzone są intensywne badania mające na celu 
poznanie korzystnego wpływu kurkuminy na organizm 
człowieka. Przeprowadzono na całym świecie tysiące badań 
różnych ekstraktów z kurkumy, które wykazały ich 
właściwości antyoksydacyjne i korzystny wpływ na niektóre 
z układów organizmu.

 W oparciu o długoletnie doświadczenie i wyniki badań 
twierdzono, że kurkuma przyczynia się do utrzymania 
prawidłowej czynności wątroby i prawidłowego poziomu 
lipidów w wątrobie.

 Badania wykazują, że kurkuma przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi i 
prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowe-
go.

 Ostatnie badania pokazują, że kurkuma przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
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Skład zalecanej dziennej porcji
Suchy wyciąg z korzenia ostryżu 
długiego w tym:

- kurkumina
- demetoksykurkumina
- bis-demetoksykurkumina

5 ml

170 mg
121 mg
32 mg
7 mg

Curcumin

SKŁADNIKI

PRODUCENT: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, 
Szwajcaria
DYSTRYBUTOR: Valentis Polska Spółka z o.o., 
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska.

OSTRYŻ DŁUGI wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
wątroby oraz przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu lipidów.   
OSTRYŻ DŁUGI pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi i prawidłowego 
funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.
OSTRYŻ DŁUGI pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego.

suplement diety, źródło kurkuminy
forma: enkapsułkowana liposomalna



Ferrum
enkapsułkowane liposomalne żelazo

LINIA SUPLEMENTÓW DIETY

D + K
enkapsułkowane liposomalne 
witaminy D i K

B12
enkapsułkowana liposomalna 
witamina B12

Curcumin
enkapsułkowana liposomalna 
kurkumina

– kuliste cząstki utworzone z fosfolipidów, 
zawierające wewnątrz różne substancje:

Dzięki technologii  efektywnego 
wchłaniania - Miosol® różne niestabilne, 
nierozpuszczalne substancje mogą być 
zamykane w liposomach i tym samym 

chronione przed utlenianiem i 
degradacją przy zachowaniu ich 

właściwości funkcjonalnych.

Warstwa fosfolipidowa jest jak 
membrana ochronna, która zapobiega 
swobodnemu przepływowi substancji 
z wnętrza liposomów na zewnątrz lub 

odwrotnie.

są głównym składnikiem wszystkich błon 
komórkowych. Dlatego fosfolipidy w 

liposomach są dobrze rozpoznawalne przez 
komórki, a enkapsułkowane w liposomach 

substancje przenikają do komórek 
wielokrotnie wydajniej niż normalnie.

ZAWARTOŚĆ MIKROKAPSUŁEK POZOSTAJE 

CHRONIONA PODCZAS 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ W UKŁADZIE 

POKARMOWYM.

FOSFOLIPIDY

LIPOSOMY

WITAMINY

MINERAŁY

FLAWONOIDY

AMINOKWASY

KWASY OMEGA 

 ITP.


