
 
Hoeveelheid 

 per dosering 
% ADH 

Curmine wortelextract 

(gestandaardiseerd tot minimaal 

95% van Curcuma Longa) 

15,0 mg † 

Curcumine  12,8 mg † 

Demethoxycurcumin 0,5 mg † 

Bisdemethoxycurcumin 0,3 mg † 

Vitamine D 3 (Cholecalciferol) 2,4 mcg 12% 

Vitamine B12 (Methylcobalamin) 0,6 mcg 26% 

Iodine(van Potassium iodate) 11 mcg 7% 

Kalium 9 mcg =0%adh 9 mcg 0% 

INHOUD SPECIFICATIE 

Voor de juiste dosering voor uw lichaamsgewicht 

raadpleeg de tabel. 

Andere ingrediënten: geïoniseerd water, glycerol, 

erythritol, xylitol, organische dextrose, organische 

zonnebloem lecithin, beta-cycloamylose, organische 

arabische gom en sodium hydroxide. 

Inhoud supplement CoreCumin® van Nurish.me. 

Inhoud specificatie o.b.v. dosering van 4 druppels: 

BIOLOGISCH 

GLUTENVRIJ 

KOEMELKVRIJ 

GMO VRIJ 
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Lichaamsgewicht  

 in kgs 

Aantal druppels 

per dosering 

Aantal doseringen 

per dag 

14—34 1 1 

35—45 2 2 

46—68 3 3 

69—90 4 3 

91—113 6 3 

114—136 7 3 

137 + 8 3 

DOSERING GEBASEERD O

DOSERING: 

Bepaal het aantal druppels per dosering en het aantal 
doseringen per dag aan de hand van bovenstaande 
tabel. Bij aanvang van gebruik adviseren wij u de in te 
nemen hoeveelheid te beperken tot 2 x 2 druppels per 
dag. Bouw daarna het aantal in te nemen druppels op 
tot maximaal de in de tabel aangegeven waarde.  

Druppel het voorgeschreven aantal druppels in een glas 
gevuld met ongeveer 100ml water. Innemen ten minste 
30 minuten voor of 60 minuten na een maaltijd. Bij 
meerdere doseringen per dag deze goed over de 
gehele dag verdelen. 

Bij voorkeur innemen met water, (plantaardige) melk of 
yoghurt. Niet innemen met vruchtensap, 
koolzuurhoudende dranken, of zuurhoudende dranken 
of voeding. Niet innemen samen met andere medicatie.  

BEWAREN: 

Buiten direct zonlicht bewaren, voorkeur in donkere 
kast, bij een temperatuur van 10-29 °C. Buiten bereik 
van kinderen houden. Sluit het flesje zodanig dat deze 
niet kan lekken. 
Belangrijk: niet gebruiken als de verzegeling van de dop 
van het flesje verbroken is of ontbreekt. Voorkom 
oogcontact. 

 

Deze folder is een vertaling van de productbrochure 
zoals deze door de producent beschikbaar is gesteld. 
Dit product is uitsluitend een supplement en niet be-
doeld als geneesmiddel; voor diagnose, behandeling, 
genezing of preventie van een ziekte.  

Geproduceerd voor: 
Nurish.Me, LLC 
1951 NW 7th Avenue, STE300 
Miami, Florida 33136 
USA - MADE IN USA 

 Totaal aantal 

druppels per dag 

Daginname in mg 

curcumine extract 

Doseringen per 

flesje 25 ml 

1 4 751 

4 15 375 

9 34 250 

12 45 188 

18 68 125 

21 79 107 

24 90 94 

DOSERING GEBASEERD OP LICHAAMSGEWICHT 

PRODUCT EIGENSCHAPPEN: 

Dit product is glutenvrij en bevat geen zuivel, meel, 
soja, gist, ei, vis, schelpdieren, noten of pinda’s. Vrij 
van toegevoegde niet-natuurlijke smaakmakers, kleur- 
en zoetstoffen en conserveringsmiddelen. 

BELANGRIJKE MEDEDELING VOORDAT U 
CORECUMIN® GAAT GEBRUIKEN: 

Voordat u dit supplement gaat gebruiker is het 
verstandig eerst met uw gezondheidsexpert te 
overleggen. Doe dit altijd indien u medicatie gebruikt, 
een hormoongevoelige aandoening heeft of  last heeft 
van allergische reacties. Dit product niet gebruiken als 
u zwanger bent of borstvoeding geeft. 

INTERACTIE MET MEDICATIE: 

Curcumine samen met medicatie die het bloed verdunt, 
verhoogt het risico op bloedingen en blauwe plekken. 
Raadpleeg voor u dit product gaat gebruiken uw 
gezondheidsexpert bij gebruik van: 

aspirine, clopidogrel (Plavix®), diclofenac (Voltaren®, 
Cataam®, en anderen), ibuprofen (Advil®, Motrin® en 
andere merken), naproxen (Anaprox® and Naprosyn®), 
dalteparin (Fragmin®), enoxaparin (Lovenox®), 
heparin, warfarin (Coumadin®), apixaban (Eliquis®) en 
rivaroxaban (Xarelto®). Antidepressive waaronder 
sertraline (Zoloft®), fluoxetine (Prozac® en Sarafem®), 
citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), 
paroxetine (Paxil®, Pexeva® en Brisdelle). 

BIJWERKINGEN: 

Soms treden klachten op als: misselijkheid, huiduitslag, 
obstipatie of diarree. Staak in dat geval de inname van 
dit product. 
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