
REGENER8 

Enhance Health

& Longevity!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Anti-Aging & Anti-Inflammation
TURMERIC CURCUMIN COLLAGEN DRINK

Enhance your health and longevity with every 

delicious sip! REGENER8 is a chai-flavored, turmeric 
curcumin collagen drink that not only helps you look 
and feel great but also tastes amazing. The 
proprietary blend is fast acting (works in hours, not 
days), highly bioavaible for the body, and has proven 
anti-aging and anti-inflammatory properties. 

REGENER8 is powered by BioBDMC™ – a patented, 
potent, naturally extracted turmeric curcumin extract 
that has been shown to provide relief from aches, 
pain, swelling, and other common ailments associated 
with systemic inflammation. REGENER8 is also made 
with a high-quality collagen protein for restorative 

health benefits, including improving the overall 
health and look of skin, hair, and nails and promoting 
bone, joint, and tendon health.

Healthy as well as delicious, REGENER8 has only 5 
calories per serving and is 100% sugar-free, 
caffeine-free,  and gluten-free. As an added bonus, it is 

sweetened by a natural, zero-carbohydrate sweetener 
that tastes like sugar (but without the calories and 
blood sugar spike) and has been found to help curb 
appetite and carb consumption. Even better, 
REGENER8  tastes great served warm or cold.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Support Anti-Aging and 

    Immune System Efficiency
• Relieve Achy Joints and Chronic 

    Inflammation
• Help Preserve Healthy Bones 

    and Joints

• Strengthens Skin, Hair, Nails, 
    and Connective Tissue

• Support Appetite Control and

    Blood Sugar Control

PRODUCT DETAILS:

• Chai-Flavored, Turmeric 
    Curcumin Collagen Drink 
• Only 5 Calories; Sugar-Free, 
    Caffeine-Free, and Gluten-Free 
• Fast-Acting and Bioavailable; 
    Works in Hours (not days)
• Contains Proven, Patented 
    Turmeric Curcumin Extract  
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 משקה בריאות ואנטי-אייג'ינג
 מועשר בכורכומין וקולגן

כל לגימה טעימה משפרת את בריאותך ומאריכה את ימיך!  
REGENER8 הוא משקה בטעם צ'אי המועשר בכורכומין וקולגן, 
אשר לא רק עוזר לך להיראות ולהרגיש נפלא, אלא גם בעל טעם 
תוך  פעולה (משפיעה  מהירת  היא  זו  קניינית  תערובת  נהדר. 
סגולות  וכן  גבוהה  ביולוגית  זמינות  בעלת  שעות ספורות), 

אנטי-אייג'ינג ואנטי דלקתיות. 
  

טבעית  כורכומין  תמצית   - BioBDMC  מכיל  REGENER8
על  להקל  יכולת  כבעלת  שהוכחה  בפטנט  מוגנת  ועוצמתית 
כאבים, תחושות אי-נוחות בגוף, נפיחות ובעיות נפוצות אחרות 
הקשורות לדלקת מערכתית. REGENER8 מכיל גם חלבון קולגן 
מראה העור,  את  לשפר  על הבריאות,  לשמור  שמסייע  איכותי 
המפרקים  בבריאות העצמות,  ולתמוך  והציפורניים  השיער 

והגידים. 
  

REGENER8 הוא גם בריא וגם טעים - רק 5 קלוריות למנה, ללא 
ממתיק  מכיל  הוא  כבונוס נוסף,  וללא גלוטן.  קפאין  סוכר,ללא 
הקלוריות  ללא  לסוכר (אך  בטעמו  שזהה  ללא פחמימות,  טבעי 
תיאבון  לדיכוי  כמסייע  ונמצא  הסוכר בדם)  רמת  וקפיצות 
 REGENER8 והימנעות מצריכת פחמימות. יתר על כן, הטעם של

גם כשהוא חם וגם כשהוא קר. 
  

שפרו את בריאותכם 
 והאריכו את ימיכם!
המשקה עשוי לסייע בדרכים הבאות:
•  תמיכה בפעולת מערכת החיסון והשפעת 

     אנטי-אייג'ינג 
•  הקלה על כאבי מפרקים ודלקת כרונית 

•  מסייע לשמירת בריאות העצמות והמפרקים 
•  מחזק את העור, הציפורניים ורקמות החיבור 
•  מסייע לשלוט בתיאבון ולאזן רמות סוכר בדם 

  

     מידע על המוצר: 
•  משקה בטעם צ'אי המועשר בקולגן וכורכומין 
•  רק 5 קלוריות למנה - ללא סוכר, ללא קפאין, 

     ללא גלוטן 
•  בעל פעולה מהירה וזמינות ביולוגית גבוהה,  

     מתחיל להשפיע בתוך מספר שעות 
•  מכיל תמצית כורכומין בעלת יעילות מוכחת 

     ומוגנת בפטנט 

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -
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REGENER8
Turmeric Curcumin Collagen Drink

PRODUCT DETAILS 

DIRECTIONS: Add 1 stick pack to 6-10 ounces of warm 
or cold liquid (e.g., water or tea). 

CAUTION: Consult your physician before taking this or 
any health supplement, especially if you are pregnant 
or nursing, have a medical condition, or are taking pre-
scription drugs.  

STORAGE: Store in a cool, dry place to maintain    
freshness.

MADE IN USA

Statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
Product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results will vary.

Other Ingredients: Stevia Leaf Extract, Silicon 
Dioxide, and Natural Flavors

Manufactured in a facility that processes milk, 
soy, eggs, nuts, and wheat.
 
Gluten-Free. NON GMO

BioBDMC™ patent technology and trademarks 
are registered and owned by Biologic 
Pharmamedical Research Inc.

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 packet (3.1 g)
Amount Per Serving % DV*

Total Fat
Saturated Fat

Total Carbohydrate

Collagen Protein (Bovine)

0%

†

†
0%

0 g

400 mg

Proprietary Blend †180 mg

Turmeric Extract Curcumin
BioBDMCTM 30 (Curcuma 
longa root) (Standardized to
95% Curcuminoids)

†300 mg

0%
0%

0 g
0 g
0 g

* Percent Daily Values (DV) are based on a
  2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Total Sugars
Includes 0g Added Sugars

Blueberry Powder, Calcium 
Ascorbate, Silicon Dioxide, 
Hyaluronic Acid, and D-Biotin

Calories 5

 משקה המועשר בכורכומין וקולגן

מידע על המוצר
הוראות הכנה: הוסיפו שקיק 1 ל-150-300 מ"ל נוזל חם או קר 

(למשל, מים או תה). 
  

שימוש  לפני  שלך  המטפל  הרופא  עם  להתייעץ  יש  אזהרה: 
בתוסף בריאות זה או אחר, בייחוד אם את בהריון, מניקה או 
שקיים  במקרה  או  כלשהו  רפואי  מצב  לך  היה  או  לך  יש  אם 

שימוש מקביל בתרופות מרשם. 
  

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש.!

עלי סטיביה,  תמצית  רכיבים אחרים: 
צורן דו-חמצני, חומרי טעם טבעיים 

  
המעבד חלב, סויה,  במתקן  מיוצר 

ביצים, אגוזים וחיטה. 
  

 .GMO ללא גלוטן. ללא
  

הטכנולוגיה המוגנת בפטנט והסימנים 
המסחריים של   BioBDMC רשומים על 
 Biologic Pharmamedical החברה שם 

Research Inc ונמצאים בבעלותה.

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 
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Curcumin BioBDMC™ performs as much as 14 x better than Ibuprofen and Aspirin

Curcumin BioBDMC™ is a patented pharmacology delivered by a novel research-supported 
mechanism that is peer-reviewed and published. It has been shown to work as much as 14 x more 
effectively than Ibuprofen and Aspirin (ASA). What’s more, Curcumin BioBDMC™ works faster (in 
hours) instead of days (like regular curcumin 95% does).

Basic pharmacology of regular curcumin 95% versus Curcumin BioBDMC™ 

Curcumin BioBDMC™ inhibits two key regulator proteins (NF-kB and MSK1) in the inflammatory 
pathway.  Regular curcumin (even the 95% variation) can only inhibit one of these (NF-kB). 
Curcumin BioBDMC™ inhibits a second key protein (MSK1) involved in activating inflammation. 
Regular Curcumin of many types tested and displayed in the same graph cannot inhibit (stop) this 
protein (MSK1). Ultimately, Curcumin BioBDMC™ inhibits two key proteins (MSK1 and NF-kB) 
while regular curcumin 95% only inhibits one of these (NF-kB) as is commonly known to be its 
anti-inflammatory mechanism.

REGENER8
Turmeric Curcumin Collagen Drink

RESEARCH FINDINGS
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 משקה המועשר בכורכומין וקולגן

ממצאי מחקרים
כורכומין   BioBDMC הוא בעל ביצועים הגבוהים פי 14 מאשר איבופרופן ואספירין

כורכומין    BioBDMC הוא תרכיב פרמקולוגי מוגן בפטנט, אשר נספג בגוף דרך מנגנון חדש שנתמך על ידי 
 (ASA) ואספירין איבופרופן  מאשר  פי 14  יעיל  הוא  כי  הוכח  עמיתים ופורסמו.  ביקורת  שעברו  מחקרים 

בנוסף, כורכומין    BioBDMC פועל מהר יותר - תוך שעות, ולא תוך ימים כמו כורכומין 95% רגיל.!

!BioBDMC   פרמקולוגיה בסיסית של כורכומין רגיל 95% לעומת כורכומין

כורכומין   BioBDMC מעכב שני חלבונים מווסתים עיקריים (NF-kB ו-MSK1) במסלול הדלקתי. כורכומין 
רגיל (אפילו וריאציה של 95%) יכול לעכב רק אחד מאלה (NF-kB). כורכומין    BioBDMC מעכב את החלבון 
ומוצג  שנבדק  רבים  מסוגים  רגיל  כורכומין  התהליך הדלקתי.  בהפעלת  שמעורב   (MSK1) השני העיקרי 
באותו התרשים אינו יכול לעכב (לעצור) חלבון זה (MSK1). בסופו של דבר, כורכומין    BioBDMC מעכב שני 
 ,(NF-kB) מהם אחד  רק  מעכב  רגיל  שכורכומין 95%  בעוד   ,(NF-kB-ו MSK1) עיקריים חלבונים  של  סוגים 

כבעל מנגנון אנטי-דלקתי ידוע.
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REGENER8
Turmeric Curcumin Collagen Drink
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REGENER8 contains BioBDMC™ – a patented anti-inflammatory, naturally extracted turmeric extract 
curcumin that provides relief from pain, swelling, and other common ailments associated with 
systemic inflammation. It has been shown to work as much as 14 x more effectively than Ibuprofen 
and Aspirin. Many high-quality studies show that turmeric has major benefits for your body and 
brain. It has powerful anti-inflammatory effects and is a very strong antioxidant. Curcumin is a 
bioactive substance in turmeric that fights inflammation at the molecular level, which is important 
in preventing and even treating diseases. Tumeric also has potent antioxidant effects; it neutralizes 
free radicals on its own as well as stimulates the body's own antioxidant enzymes.

For added health benefits, REGENER8 also includes high-quality collagen protein, which can 
improve the look and overall health of skin, hair, and nails and may also help promote bone, joint, 
and tendon health. Collagen may help slow the effects of aging, such as by restoring skin moisture, 
reducing wrinkles, and improving elasticity, tone, and vibrancy. It also plays a role in joint, tendon, 
and bone health. There is some evidence to suggest collagen supplements may also help increase 
muscle mass, prevent bone density loss, and relieve joint pain.

REGENER8 is sweetened by Glyvia™ – a natural zero-carbohydrate sweetener that tastes like sugar 
but without the calories and blood sugar spike. It has a zero glycemic index, so it does not raise 
blood glucose levels in the body. In addition, it provides a research-supported pharmacology to 
assist insulin activity and blood sugar clearance. It has also been found to help curb appetite and 
carbohydrate consumption.

ADDITIONAL DETAILS

 משקה המועשר בכורכומין וקולגן

פרטים נוספים
REGENER8 מכיל   BioBDMC - תמצית כורכומין טבעית אנטי-דלקתית המוגנת בפטנט, בעלת יכולת להקל 
מאשר  פי 14  יעיל  הוא  כי  הוכח  לדלקת מערכתית.  הקשורות  אחרות  נפוצות  בעיות  נפיחות  על כאבים, 
איבופרופן ואספירין. מחקרים מעמיקים רבים הראו כי כורכום מועיל מאוד לגוף ולמוח. יש לו השפעות 
אנטי דלקתיות עוצמתיות והוא נוגד חמצון חזק מאוד. הכורכומין הוא חומר ביו-אקטיבי בכורכום הנלחם 
נוגדות  השפעות  גם  יש  לכורכום  וטיפול במחלות.  מניעה  יכולת  בעל  והינו  ברמה המולקולרית,  בדלקות 

חמצון רבות עוצמה; הוא מנטרל רדיקלים חופשיים וממריץ אנזימים נוגדי חמצון של הגוף עצמו.!

REGENER8 מכיל גם חלבון קולגן באיכות גבוהה, אשר יכול לשפר את מראה העור, השיער והציפורניים וכן 
לתמוך בבריאות העצמות, המפרקים והגידים. הקולגן עשוי לסייע בהאטת השפעות ההזדקנות, למשל, על 
תפקיד  משחק  גם  הוא  הטונוס והחיוניות.  ושיפור הגמישות,  קמטים  הפחתת  לחות העור,  החזרת  ידי 
גם  לסייע  עשויים  קולגן  שתוספי  כך  על  המצביעות  עדויות  ישנן  הגידים והעצמות.  בבריאות המפרקים, 

להגדיל את מסת השריר, למנוע אובדן צפיפות עצם ולהקל על כאבי פרקים. 

הקלוריות  ללא  אך  בטעמו לסוכר,  שזהה  ללא פחמימות,  טבעי  ממתיק   - Glyvia  את מכיל   REGENER8
וקפיצות רמת הסוכר בדם. יש לו אינדקס גליקמי אפס, כך שהוא אינו מעלה את רמות הגלוקוז בדם. בנוסף, 
יש לו השפעה פרמקולוגית מוכחת מחקרית המסייעת לפעילות אינסולין ולפינוי סוכר מהדם. נמצא גם 

שהוא מסייע לדיכוי תיאבון והימנעות מצריכת פחמימות. 

TM

TM

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM

http://WWW.BEPIC.COM

