CORECUMIN®
25 ML
Hoeveelheid
Per Portie

% Dagelijkse
Hoeveelheid

Vitamine D3

2.4 mcg

12%

Vitamine B12

0.6 mcg

26%

Jodium

11 mcg

7%

Kalium

9 mg

0%

15 mg

*

Curcumine

12.8 mg

*

Demethoxycurcumine

0.5 mg

*

Bisdemethoxycurcumine

0.3 mg

*

Kurkomawortelextract

* Dagelijkse hoeveelheid
niet vastgesteld

Andere ingrediënten: gedeïoniseerd water, glycerol,
erythritol, xylitol, organische dextrose, organische zonnebloemlecithine,
beta-cycloamylose, organische Arabische gom en
natrium hydroxide.
Dit product is vrij van gluten, zuivel, tarwe, soja, gist,
eieren, vis, schelpdieren, boomnoten, pinda’s, kunstmatige
smaakstoffen, kleuren, zoetstoffen en conserveringsmiddelen.
Aanbevolen gebruik: Portiegrootte op basis van lichaamsgewicht en voeg de gesuggereerd aantal druppels toe in een glas water. Drink bij voorkeur 30 minuten
voor of na een maaltijd, of zoals anders voorgeschreven
door uw arts of apotheker. Verspreid de inname over de
dag voor maximale biologische beschikbaarheid. Niet
innemen met zure voedingsmiddelen, koolzuurhoudende dranken, vruchtensappen of medicijnen.
Hoeveelheid per lichaamsgewicht:

Contra-Indicaties: Galwegobstructies,
galstenen, obstructieve icterus en acute galkolieken. In
hoge dosering kan curcumine leiden tot nierstenen bij
mensen die daar gevoelig voor zijn. Over het gebruik bij
zwangerschap en lactatie zijn onvoldoende gegevens
bekend en dit wordt daarom afgeraden.
Mogelijke bijwerkingen: Misselijkheid, uitslag, slechte
spijsvertering en diarree. Te hoge doseringen kunnen
aanleiding geven tot prikkeling van het maagslijmvlies
en dienen vermeden te worden door patiënten met een
maag- of darmzweer. Ook kunnen er bij gebruik in
hogere dosering buikklachten ontstaan als misselijkheid en diarree en kan de frequentie van de ontlasting
toenemen. Stop het gebruik als u bijwerkingen ervaart.
Mogelijke reacties: De kans op blauwe plekken en
bloedingen worden vergroot als u Curcumine inneemt
in combinatie met medicijnen die de bloedstolling vertragen. Medicijnen die de bloedstolling vertragen zijn
bijvoorbeeld aspirine, clopidogrel (Plavix®),
diclofenac (Voltaren®, Cataam® en anderen), ibuprofen (Advil®, Motrin® en andere winkelmerken), naproxen (Anaprox® en Naprosyn®), dalteparine (Fragmin®),
enoxaparine (Lovenox®), heparine, warfarine (Coumadin®), apixaban (Eliquis®) en rivaroxaban (Xarelto®).
Antidepressiva zoals, sertraline (Zoloft®), fluoxetine
(Prozac® en Sarafem®), citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), paroxetine (Paxil®, Pexeva® en
Brisdelle®), fluvoxamine (Luvox®) en anderen.
Bewaaradvies: Uit zonlicht in een donkere kast op
kamertemperatuur bewaren.
Let op: Raadpleeg, net als bij elk voedingssupplement,
uw arts professional voor gebruik, vooral als u medicijnen gebruikt, een medische aandoening of bekende
bijwerkingen of allergieën hebt. Vermijd het gebruik van
dit product als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Curcumine interfereert met bloedstolling en kan de
neurotransmitterfunctie beïnvloeden. Het kan extra
bloedingen veroorzaken tijdens en na de operatie.
Raadpleeg uw arts voor gebruik, als u antistollingsmiddelen of antidepressiva gebruikt, of als u hebt gepland
om een operatie te ondergaan.
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