
CurcuFlora    Forte PQ® 

optimale spijsvertering en darmtransit - soepel bewegen* 
CurcuFlora® Forte PQ tabletten bevatten een zeer complete en hoog gedoseerde formule met een dagelijkse dosering van 100 mg kurkuma- 
extract (Curcuma longa), 150 mg gemberextract (sterkte 8-10/1), 150 mg artisjokextract (sterkte 12/1), 100 mg Digezyme® en 40 mg Lactospore®.
CurcuFlora® Forte PQ bevat het gepatenteerde Curcumin C3 Complex®, een innovatief en uiterst zorgvuldig geselecteerd Curcuma longa extract 
dat zeer hoog geconcentreerd (min. 64/1) is met minimaal 95% curcuminoïden.
Bevat eveneens het gepatenteerde Lactospore®, een hoog geconcentreerd sporebioticum dat maar liefst 100 miljard levensvatbare bacteriën per 
gram bevat of 4 miljard bacteriën bij een dagdosering van 40 mg.
Digezyme® is een multi-enzymencomplex afkomstig uit planten, als aanvulling van je eigen spijsverteringsenzymen.
Kurkuma, gember en artisjok dragen in synergie bij tot een optimale spijsvertering en een goede maagfunctie. Artisjok ondersteunt eveneens een 
goede darmfunctie en is goed voor de darmtransit. Kurkuma draagt bij tot een goede maag- en leverfunctie maar eveneens tot soepele spieren 
en gewrichten*.

Waarom zijn de maag en darmen zo belangrijk?
Een goede maag- en darmfunctie is de basis voor een goede gezondheid. In de darm leven de juiste bacteriën en gebeurt een groot deel van de 
spijsvertering. Wat we eten wordt dankzij de spijsvertering omgezet naar voedingsstoffen die we kunnen opnemen om gezond te blijven. Als we 
onze darmfunctie ondersteunen en regelmatig blijven bewegen, dan leggen we zelfs een goede basis om onze gewrichten soepel te houden.

Waarom hebben de maag en darmen ondersteuning nodig?
Vanaf onze geboorte bevat het menselijk lichaam bacteriën, en wel niet minder dan honderdduizend miljard. Vooral in de darmen leven veel 
bacteriën en het natuurlijke evenwicht kan door diverse omstandigheden verstoord worden: reizen, stress, slechte eetgewoonten, het gebruik 
van bepaalde geneesmiddelen, roken en alcohol, zware maaltijd, dieet, de leeftijd…

Wat doet Kurkuma?
Kurkuma (Curcuma longa) of geelwortel wordt al eeuwenlang in het Oosten gebruikt voor zijn heilzame effecten. Talrijke studies bij mensen 
hebben aangetoond dat de natuurlijke krachten van kurkuma een nieuwe ondersteuning kunnen zijn voor een optimale spijsvertering en goede 
maag- en leverfunctie. Ook is kurkuma een krachtige antioxidant en draagt kurkuma bij tot soepele gewrichten.  

Wat doen gember en artisjok?
Gember is van dezelfde krachtige plantenfamilie als kurkuma en werkt hierdoor ook in synergie met kurkuma voor de maag en darmen.  
Samen ondersteunen gember en artisjok een goede maagfunctie en de spijsvertering op een snelle en natuurlijke manier. Bovendien ondersteunt 
artisjok een goede darmfunctie en is artisjok goed voor de darmtransit. Ook is artisjok bruikbaar bij een opgeblazen gevoel na het eten.

Wat is Digezyme® en Lactospore®?
Digezyme® is een multi-enzymencomplex van plantaardige oorsprong. Deze enzymen zijn een aanvulling van je eigen spijsverteringsenzymen. 
Spijsverteringsenzymen knippen de macronutriënten (koolhydraten, vetten en eiwitten) in kleine stukjes zodat ze beter kunnen opgenomen 
worden. Digezyme® bestaat uit maar liefst 5 enzymen: protease, amylase, lactase, lipase en cellulase.
Lactospore® zijn “slapende” (sporenvormende) bacteriën die geactiveerd worden bij het bereiken van de darmen. De dagdosis bevat maar liefst 
4 miljard CFU (= colony forming units = levensvatbare bacteriën) of 4 miljard Bacillus coagulans MTCC 5856 bacteriën, een zeer goed bestudeerde 
sporenvormende bacterie van hoge kwaliteit.

Wordt CurcuFlora® Forte PQ goed verdragen?
CurcuFlora® Forte PQ is een natuurlijke substantie en wordt zeer goed verdragen.
Bovendien is de kwaliteit van Curcumin C3 Complex®, Digezyme® en Lactospore® bewezen in vele wetenschappelijke studies zodat je dit 
kurkuma-lactospore-extract met een gerust gevoel kunt gebruiken, ook op lange termijn. Bevat geen suiker, geen zout, geen lactose en geen 
gluten.

Beantwoordt CurcuFlora® Forte PQ aan de beste kwaliteit?
De kwaliteit van de actieve bestanddelen is streng gecontroleerd en voldoet aan de hoogste normen. Dankzij een optimale aankoopprijs, 
beantwoordt CurcuFlora® Forte PQ aan een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is 2 tabletten, bij voorkeur 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds in te nemen tijdens de maaltijd. Voor een 
optimale ondersteuning is het heel belangrijk om CurcuFlora® Forte PQ dagelijks gedurende langere tijd in te nemen. 
Mag niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl. De aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.
CurcuFlora® Forte PQ mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding en kinderen onder de 12 jaar. Raadpleeg uw 
arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia

Samenstelling
Per 2 tabletten: vulstoffen: microkristallijne cellulose, dicalciumfosfaat, siliciumdioxide; 150 mg artisjok-extract (Cynara scolymus); 150 mg 
gember-extract (Zingiber of©cinale); 100 mg kurkuma-extract (Curcuma longa); 100 mg Digezyme® (amylase, protease, lactase, cellulase, lipase); 
antiklontermiddel: stearinezuur; 4 miljard Bacillus coagulans CFU (Lactospore®); glansmiddel: hydroxypropylmethylcellulose; bevochtigingsmid-
del: polyethyleenglycol.

Presentatie: verpakking van 60 transparante ©lmtabletten. 

Bewaring: bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.

Houdbaarheid: zie datum op de verpakking (EX: maand/jaar).

Notificatienummer: PL/AS 1631/22

Verdeler: Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde, www.nutrimed.be
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