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בריאות מהים בריאות מהים

מידע זה אינו התוויתי ואינו רפואי, בכל מקרה של בעיה 
רפואית, מטופלים הנוטלים תרופות מרשם, נשים הרות 

ומניקות, יש להיוועץ ברופא המטפל.
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סיקורה מובילה את תחום האצות
סדרת תוספי התזונה המתקדמים של סיקורה מבוססת על 

אצות, עליהן נמנות מיקרו אצות, מאקרו אצות ורכיבים 

תזונתיים משלימים נוספים.

מיקרו אצות - הינן אצות חד תאיות שגודלן מיקרומטרים 

בודדים. יש להן תפקיד בשמירה על המאזן האקולוגי בים 

וביבשה.

מאקרו אצות - אצות-ים, הינן אצות רב תאיות הצפות 

בים או בשוניות ודומות לצמחים.

אצות, עשירות בוויטמינים, מינרלים, חומצות שומן חיוניות, 

כלורופיל, סיבים תזונתיים, חלבון  ונוגדי חמצון ומאפשרות 

לאדם לשמור על תזונה בריאה ומאוזנת. ישנה חשיבות 

לגידול האצות בסביבה מבוקרת, נקייה ממזהמים וחומרי 

הדברה, תוך עמידה בסטנדרטים קפדניים למתכות כבדות.

אנו בסיקורה, רואים לנגד עינינו שמירה על הטבע, 

האדם ובריאותו. בהובלת פרופ' יוני זוהר מאוניברסיטת 

מרילנד, ד"ר מיכאל פרידלנדר וד"ר יוסי טל, דמויות 

מפתח עולמיות בתחום הביולוגיה הימית, בחרנו לקדם 

את המחקר והפיתוח בתחום אצות הים בישראל וגידולן 

על היבשה הרחק מהזיהום הימי.

 



RED CURCUMTMרד כורכוםTM

טבליות אצת המטוקוקוס
עם כורכום

חברת סיקורה גאה להציג: 

כורכום פורטה בטבליה אדומה 
טבליות "רד כורכום" של סיקורה הן שילוב פוטנטי של שורש 

הכורכומין ואצת המטוקוקוס )Astaxanthin( - שני רכיבים טבעיים 

הידועים מחקרית כנוגדי חמצון ונוגדי דלקת עוצמתיים. 

שילוב הכורכומין והאסטקסנטין מציע חיבור מדויק בו השלם 

גדול מסך חלקיו!

הכורכומין 

אלפי מחקרים קליניים נעשו בעולם ובחנו את השפעת הכורכום 

על גוף האדם ובעיקר על השפעתו של החומר הפעיל  - הכורכומין 

המהווה 2.5-5% מאבקת שורש כורכום טחונה.

על אף עוצמתו של מיצוי הכורכומין הנפוץ, מחקרים שנעשו מראים 

כי יכולת הספיגה של הכורכומין נמוכה מכמה סיבות: היותו מולקולה 

שאינה מסיסה במים ולכן לא נספגת בקלות, חשיפה לסביבה 

בסיסית היוצרת הרס של המולקולה והתפרקות החומר הפעיל בכבד.

אחוזים בודדים בלבד מהחומר הפעיל של הכורכום נספגים דרך 

המעי אל מחזור הדם והיתר מתפנה במהירות מהגוף.

פורמולה ייחודית לספיגה גבוהה

מכיוון שלכורכומין השפעה מיטבית על הגוף והוא נחשב לחומר 

פעיל רב עוצמה המכיל רכיבים אנטי דלקתיים, נדרש עולם המחקר 

למצוא דרך להעלות את רמת הספיגה של הכורכומין בגוף.

את ה - "רד כורכום" בחרנו לשלב עם כורכומין בעל זמינות ביולוגית 

גבוהה ויכולת ספיגה מיטבית וזאת בזכות -

הרכב:

Cavcurmin קומפלקס

המכיל 42.5 מ"ג כורכומינואידים............................. 250 מ"ג

)Curcuma Longa( אבקת שורש כורכום

המכילה 57.7 מ"ג כורכומינואידים........................... 250 מ"ג

)Haematococcus pluvialis( אצת המטוקוקוס

................................. 150 מ"ג המספקת 4.5 מ"ג אסטקסנטין

תכולה: 30 טבליות

הוראות שימוש: 1 טבליה ביום, עם האוכל.

• שימוש בטכנולוגיה ליפוזומאלית - שימוש בפוספוליפידים 
מאפשר ליצור מעטפת שומנית לכורכומין, המסיסה גם בשמן וגם 

במים. יצירת מולקולת כורכומין המכיל מעטפת שומנית ייחודית 

השומרת שהחומר הפעיל לא יתפרק בסביבה חומצית של הקיבה 

או על ידי אנזימי הכבד.

המעטפת נספגת היטב במעי  ומאפשרת שחרור מושהה של החומר 

הפעיל. באופן הזה הכורכומין יכול  להגיע בקלות אל מחזור הדם 

 )BBB( להתפרק באיברי המטרה, לעבור את מחסום הדם-מוח

ולהפחית תהליך חמצוני ופעילות דלקתית בתאים.  

 ,)CAVAMAX( שילוב של כורכומין עם רכיב טבעי אוליגוסכריד צמחי •
המעניק לחומר הפעיל של הכורכום מעטפת פטנטית המגבירה אף 

היא את הספיגה.

אצת המטוקוקוס - אסטקסנטין - הטבלייה האדומה!

אסטקסנטין הינו פיגמנט טבעי ממשפחת הקרוטנואידים - קבוצה 

של נוגדי חמצון המעניקים לצמחים את צבעם החזק ומשמשים 

לספיגת קרני ה-UV והגנה על הצמח מפני חמצון. האסטקסנטין 

מופק מאצת המטוקוקוס )מיקרו אצה( ומאפשר לה להגן על עצמה 

מפני חשיפה ארוכה לשמש או כתגובה למצבי דחק )Stress(, ונחשב 

לאחד מנוגדי החמצון החזקים בטבע )פי 500 מוויטמין E(. הייחודיות 

של האסטקסנטין היא שהוא מסיס במים ושומן, ולכן אחוז גבוה 

ממנו נספג בגוף. הוא מסוגל להגיע אל תוך התאים, במחזור הדם 

ואף לחדור את מחסום דם-מוח )BBB( מה שמאפשר לו לפעול 

במערכות רבות בגוף.

מחקרים שנעשו בארץ ובעולם על האסטקסנטין קושרים בין צריכה 

קבועה לבין שיפור מערכות שונות בגוף כגון המערכת הקרדיו - 

וסקולארית, שיפור תהליכים קוגניטיבים ואף שיפור פני העור.

יתרונות ה"רד כורכום"

מכיל שילוב של שני סוגי כורכומין )לונגווידה + קאווכורמין( הידועים   •

מחקרית כבעלי פוטנציאל ספיגה גבוה )כורכומין ליפוזומאלי(

אינו מכיל פיפרין העלול לייצר גירוי בדופן הקיבה  •

בכל כמוסה 4.5 מ"ג של אסטקסנטין - ריכוז גבוה של נוגדי חמצון  •

שילוב מרוכז ויעיל של חומרים אנטי אוקסידנטים ואנטי-דלקתיים  •

GMO Free - ללא שימוש בטכנולוגיה של הנדסה גנטית  •

המוצר כשר  •

חדש!


