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Az Egészség Fokozása
& Hosszú Élet!

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Anti-Aging es Gyulladascsokkentes
KURKUMA KURKUMIN KOLLAGÉN ITAL
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Fokozza egészségét és hosszú életét minden egyes finom korttyal! A 
REGENER8TM egy chai ízű, kurkumás kurkuminos kollagénital, amely 
nemcsak segít, hogy jól nézzen ki és jól érezze magad, de az íze is 
csodálatos. A szabadalmaztatott keverék gyorsan hat (órák, nem 
napok alatt fejti ki hatását), a szervezet számára nagymértékben 
biohasznosítható, és bizonyítottan öregedésgátló és 
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik.

A REGENER8TM a BioBDMC™ - egy szabadalmaztatott, hatékony, 
természetes úton kivont kurkuma kurkumin kivonat, amely 
bizonyítottan enyhíti a fájdalmakat, a fájdalmat, a duzzanatot és más, 
a szisztémás gyulladással összefüggő gyakori betegségeket. A 
REGENER8 emellett kiváló minőségű kollagénfehérjét tartalmaz a 
helyreállító egészségügyi előnyök érdekében, beleértve a bőr, a haj 
és a körmök általános egészségének és megjelenésének javítását, 
valamint a csontok, az ízületek és az inak egészségének elősegítését.

A REGENER8TM egészséges és egyben finom, adagonként mindössze 5 
kalóriát tartalmaz, és 100%-ban cukor-, koffein- és gluténmentes.  
További bónuszként Glyvia™ édesítőszerrel van édesítve - egy 
természetes, szénhidrátmentes édesítőszerrel, amelynek íze olyan, 
mint a cukoré (de kalória és vércukorszint-emelkedés nélkül), és 
amelyről megállapították, hogy segít visszafogni az étvágyat és a 
szénhidrátfogyasztást. Még jobb, hogy a REGENER8TM íze hidegen 
vagy melegen tálalva is nagyszerű.

A JUTTATÁSOK KÖZÉ TARTOZHATNAK:
• Támogatja az öregedésgátlást és az 
    immunrendszer hatékonyságát
• Enyhíti a fájdalmat az ízületekben és a 
    krónikus gyulladást
• Segít megőrizni az egészséges csonto
    kat és ízületeket
• Erősíti a bőrt, a hajat, a körmöket és a 
    kötőszövetet.
• Támogatja az étvágy és a vércukorszint 
    szabályozását

TERMÉK RÉSZLETEK: 
• Chai-ízesítésű, kurkuma-kurkumin-
    kollagén ital 
• Csak 5 kalória; cukormentes, 
    koffeinmentes és gluténmentes 
• Gyorsan ható és biológiailag elérhető; 
    órák (nem napok) alatt működik.
• Bizonyított, szabadalmaztatott kurkuma 
    kurkumin kivonatot tartalmaz
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TERMÉK RÉSZLETEI

HASZNÁLATI UTAÍTÁS: Adjunk 1 csomagot 6-10 uncia meleg 
vagy hideg folyadékhoz (pl. vízhez vagy teához). 

FIGYELMEZTETÉS: konzultáljon orvosával, mielőtt ezt vagy 
bármilyen étrend-kiegészítőt szedne, különösen, ha terhes 
vagy szoptat, ha egészségügyi problémája van, ha 
vényköteles gyógyszereket szed, vagy ha 18 éven alatti.  

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében hűvös, száraz 
helyen tárolandó.

MADE IN USA

Egyéb összetevők: Stevia Leaf Extract, Silicon Dioxide, and 
Natural Flavors

Olyan létesítményben gyártották, amely feldolgozta a tejet, 
szóját, tojást, dióféléket és búzát.
 
Gluténmentes és GMO-mentes

A REGENER8TM a B-Epic Worldwide, LLC bejegyzett védjegye.

A BioBDMC™ és a Glyvia™ szabadalmi technológia és 
védjegyek a Biologic Pharmamedical Research Inc. bejegyzett 
és tulajdonában lévő védjegyei. 

cGMP tanúsítvánnyal rendelkező és FDA által regisztrált 
létesítményben gyártják. Harmadik fél által tesztelt.

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi 
Hatóság nem értékelte. Ez a termék nem szolgál betegség 
diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy 
megelőzésére.

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. A legjobb, ha egy 
általános egészséges életmód részeként alkalmazza. Mint sok 
más étrend-kiegészítő esetében, a következetes használat a 
kulcs az előnyök maximalizálásához. 

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
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A Curcumin BioBDMC™ 14-szer jobban teljesít, mint az ibuprofén és az aszpirin

A Curcumin BioBDMC™ egy szabadalmaztatott farmakológia, amelyet egy új, kutatással alátámasztott, 
szakmailag lektorált és publikált mechanizmus segítségével juttatunk be. Kimutatták, hogy akár 14-szer 
hatékonyabban hat, mint az ibuprofén és az aszpirin (ASA). Mi több, a Curcumin BioBDMC™ gyorsabban 
(órákban) hat, nem pedig napokban (mint a hagyományos kurkumin 95%).

Alapvető farmakológia rendszeres kurkumin 95% versus Curcumin BioBDMC™ 

A kurkumin BioBDMC™ gátolja a gyulladásos útvonal két kulcsfontosságú szabályozó fehérjét (NF-kB és 
MSK1).  A hagyományos kurkumin (még a 95%-os változat is) csak az egyiket (NF-kB) képes gátolni. A 
Curcumin BioBDMC™ gátolja a gyulladás aktiválásában részt vevő másik kulcsfontosságú fehérjét (MSK1). A 
hagyományos kurkumin számos vizsgált és ugyanebben a grafikonban megjelenített típusa nem képes 
gátolni (megállítani) ezt a fehérjét (MSK1). Végső soron a Curcumin BioBDMC™ két kulcsfontosságú fehérjét 
(MSK1 és NF-kB) gátol, míg a hagyományos kurkumin 95%-ban csak az egyiket (NF-kB) gátolja, ahogy az 
általánosan ismert gyulladáscsökkentő mechanizmusa.

REGENER8
Kurkuma Kurkumin Kollagén Ital

KUTATÁS RÉSZLETEI
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A REGENER8TM BioBDMC™-t tartalmaz - egy szabadalmaztatott gyulladáscsökkentő, természetesen kivont 
kurkuma-kurkumakivonatot, amely enyhíti a fájdalmat, a duzzanatot és más, szisztémás gyulladással járó 
gyakori panaszokat. Kimutatták, hogy akár 14-szer hatékonyabban hat, mint az Ibuprofen és az Aspirin. 
Számos kiváló minőségű tanulmány bizonyítja, hogy a kurkuma jelentős előnyökkel jár a szervezet és az agy 
számára. Erőteljes gyulladáscsökkentő hatása van, és nagyon erős antioxidáns. A kurkumin a kurkumában 
található bioaktív anyag, amely molekuláris szinten küzd a gyulladás ellen, ami fontos a betegségek 
megelőzésében, sőt kezelésében is. A kurkuma erős antioxidáns hatással is rendelkezik; önmagában is 
semlegesíti a szabad gyököket, valamint serkenti a szervezet saját antioxidáns enzimjeit.

A további egészségügyi előnyök érdekében a REGENER8TM kiváló minőségű kollagénfehérjét is tartalmaz, 
amely javíthatja a bőr, a haj és a körmök megjelenését és általános egészségét, valamint elősegítheti a 
csontok, az ízületek és az inak egészségét. A kollagén segíthet az öregedés hatásainak lassításában, például 
a bőr nedvességének helyreállításával, a ráncok csökkentésével, valamint a rugalmasság, a tónus és az 
élénkség javításával. Az ízületek, inak és csontok egészségében is szerepet játszik. Bizonyos bizonyítékok 
arra utalnak, hogy a kollagén-kiegészítők segíthetnek az izomtömeg növelésében, a csontsűrűség 
csökkenésének megelőzésében és az ízületi fájdalmak enyhítésében is.

A REGENER8TM édesítőszere a Glyvia™ - egy természetes, szénhidrátmentes édesítőszer, amelynek íze olyan, 
mint a cukoré, de kalória és vércukorszint-emelkedés nélkül. Nulla glikémiás indexe van, így nem emeli meg 
a szervezet vércukorszintjét. Emellett kutatásokkal alátámasztott farmakológiai hatásával segíti az 
inzulinaktivitást és a vércukorszint kiürülését. Azt is megállapították, hogy segít visszafogni az étvágyat és a 
szénhidrátfogyasztást.
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