
V E R H O O G T  U W 
V I TA L I T E I T
De hoofdstructuur en functie phyto-
nutrient in Corecumin® is Curcumine. 
Dit is de krachtigste bio-actieve 
samenstelling in kurkuma (Curcuma 
longa). 

Met honderden klinische proeven en 
duizenden wetenschappelijke onder-
zoeken, is curcumine één van de meest 
onderzochte voedingssupplementen. 
Klinische studies bij mensen hebben 
verbeteringen in stemming en 
immuunsysteemfunctie laten zien, 

inclusief vermindering van milde, 
niet-chronische ontstekingen.*

DVANCARE

C O R E C U M I N ®
CoreCumin® is een unieke, biologisch 
beschikbare vorm van curcumine die 
snel en effectief wordt opgenomen 
in het lichaam. Curcumine is een vet 
oplosbaar molecuul dat snel wordt 
verteerd door het lichaam in lever en 
darm, waardoor de werkzaamheid 
sterk wordt verminderd. In extract-
vorm wordt maar een klein deel 
opgenomen in het lichaam. Het overige 
deel wordt afgebroken door enzymen 
in de lever of wordt gezien als afval, 
en verlaat het lichaam via de darmen. 
Het is moeilijk om curcumine naar de 
cel te transporteren. Dit houdt in dat 
hoge doseringen nodig zijn om de 
gezondheidsvoordelen van 
curcumine te ervaren. Echter, de 
micelle technologie van Core-
Cumin® verhoogt de biologis-
che beschikbaarbeid en dus 
de werkzaamheid.



W W W. A D VA N C A R E . N L
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O V E R  O N S
 
Advancare is een distributeur van 
Corecumin®, een curcumine pro- 
duct dat meer effect heeft dankzij een 
gepatenteerd formuleringsproces en 
gepatenteerde technologie, wat zorgt 
voor betere absorptie. We gebruiken 
de resultaten van het onderzoek van 
een groep wetenschappers die 
gecombineerd zijn met resultaten van 
andere bevindingen uit klinisch en prek-
linisch onderzoek. De formuleringen 
zijn dus een bekroning van jarenlang 
rigoureus onderzoek door vele weten-
schappers. Dit hele proces resulteert in 
de beste producten ondersteund door 
het nieuwste onderzoek in voeding en 
voedingssupplementen.  

V E R B E T E R T  U W:
Bloedsuikerspiegel 

Hart- en vaatstelsel 

Algehele gezondheid 

Geestelijk welbevinden 

Oogfunctie en- gezondheid 

En werkt: 

Ontstekingsremmend 

Met toegevoegde Vitamine D, 

B12 en Iodine voor optimale 

gezondheidsvoordelen.

Dit product is vrij van gluten, zuivel, tarwe, soja, 
gist, eieren, vis, schelpdieren, boomnoten, pinda’s, 
kunstmatige smaakstoffen, kleuren, zoetstoffen en 
conserveringsmiddelen.


