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Kuukautiskierto Kuukautiskipu - lantion alueen kipu - endometrioosi oireet 

ALLIENDO: Ravintolisä sisältää kurkuminoideja, kvertsetiiniä ja N-asetyylikysteiiniä.  

 

 TIETOA TUOTTEESTA  

Alliendo on ravintolisä, joka sisältää kversetiiniä, kurkuminoideja ja N-asetyylikysteiiniä. Formuloitu 

patentoidulla Endobasp®-tekniikalla aktiiviaineiden imeytymisen tehostamiseksi. Kurkuminoidit auttavat 

torjumaan kuukautiskierron häiriöitä. 

Endobasp® on innovatiivinen patentoitu teknologia, jonka avulla saadaan annostusta pienennettyä ja 

parannettua aktiivisten ainesosien kulkeutumista. Teknologia parantaa ainesosien hyödynnettävyyttä 

kehossa. Aktiiviset ainesosat vapautuvat ohutsuolessa korkealla hyötyosuudella ja synergistisellä 

vaikutuksella. Tabletti suojaa vaikuttavat aineet mahahapoilta. 

Vaikuttavat aineet: 

Kurkuma (Curcuma longa) sisältää 95 % kurkuminoideja, eli aineita, joilla on osoitettu olevan antioksidanttisia ja 

tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. Kurkuma auttaa myös torjumaan kuukautiskiertohäiriöitä ja kipua lantion 

alueella. 

Kvertsetiini on flavonoidi. Se vahvistaa verenkiertoa ja toimii antioksidanttina.  

N-asetyylikysteiini on glutationin esiaste, voimakkain kehomme tuottama antioksidantti. 

SUOSITTELE ALLIENDOa 

• Kuukautiskierron häiriöihin 

• Tueksi endometrioosiin liittyville oireille: 

o Proliferaation (limakalvon kasvu kohdun ulkopuolelle ”sirottuminen”) hallinta 

ja estrogeenin vapautumisen esto eri tasoilla yhdistettynä antioksidantteihin ja 

anti-inflammatorisiin ominaisuuksiin 

TUOTTEEN EDUT: 

• Korkea biologinen hyötyosuus vaikuttavilla aineilla: kurkumiinin vaikuttava ainesosa, kurkuminoidit on 

tunnettuja useista hyödyllisistä biologisista vaikutuksista. Yleensä ne kuitenkin ovat sellaisessa muodossa, että 

ne eivät imeydy, eikä vaikutukset ilmene. Alliendon formulaatiossa kurkuminoidit, kvertsetiini ja N-

asetyylikysteiini imeytyvät ja vaikuttavat synergistisesti. 

 

KLIININEN TUTKIMUS: 

Fadin M et al, Evaluation of the effectiveness of Alliendo® for the reduction of the hyper proliferative and inflammatory 
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PAKKAUS 

30 tablettia, a’ 1275 mg, sisältö 38,25 g 

ANNOSTUS 

Yksi tabletti päivässä täydellä vatsalla. Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää.  
 

KOOSTUMUS: Yksi 1,275 g tabletti sisältää 200 mg kversetiiniä, 200 mg kurkuminoideja kurkumiinista ja  
150 mg N-asetyylikysteiiniä. 
 
AINESOSAT: ENDOBASP® 95% kurkuminoidien yhdistelmä kurkumasta (Curcuma longa L. rhizome), kversetiini, N-
asetyylikysteiini, emulgointiaine, bromelain 2500 GDU/g, rasvahappojen sakkaroosiesterit, L-arginiini, mustapippuri 
(Piper nigrun L. fruits d.e.), Täyteaineet: selluloosa, dikalsium fosfaatti, hydroksipropyyli selluloosa, Päällystysaineet: 
asetyloitu tärkkelys, talkki, glyseroli, sellakka, Paakkuuntumisenestoaineet:  rasvahappojen magnesiumsuolat, 
piidioksidi, talkki, Väriaineet: titaanidioksidi, raudan oksidit ja hydroksidit . 
 

Gluteeniton ja laktoositon.  

MYYNTIKANAVA: Apteekit 

Maahantuoja ja markkinoija: Adesso Nutraceuticals Oy 

Myyntikanava: vain apteekit 

Jakelu: Medifon Oy 

Ota yhteyttä: merja.heponiemi@adesso.fi tai soita 040-7057948 

www.adesso.fi 

 

Valmistaja: INPHA DUEMILA S.r.l. 

Valmistusmaa: Italia 

 

 


