
OPTIM Curcuma – capsule 
 

 
 

✓ Supliment alimentar sub formă de capsule ce conțin forma Longvida® 
SLCP de curcumin, cu absorbție și biodisponibilitate optimizată.  

✓ Este un produs fără gluten și fără lactoză, nu conține produse de origine 
animală, zaharuri sau aditivi sintetici precum polisorbatul, este fără OMG și 
potrivit pentru vegetarieni. 

✓ Cutia conține 2 sau 3 blistere cu câte 15 capsule fiecare. 
✓ Utilizare: 1 – 2 capsule/ zi. 

 

 
 
Ameliorează disconfortul la nivelul articulațiilor, tendoanelor sau spatelui! 
Detoxifică și protejează împotriva radicalilor liberi și a îmbătrânirii celulare! 
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Înainte de toate ... tips-ul coordonatorului științific al Centrului nostru – Dr. ALBU Horațiu! 
 

“Care este cel mai bun mod de a administra curcumina, pentru a beneficia de efectele sale sistemice? Pentru efecte 
sistemice, este foarte important să alegeți o formulă de preparat care aduce o mare biodisponibilitatea a curcuminei. Contează: mult 
- în ce procent este absorbită aceasta în sânge; foarte mult - câtă ajunge activă la organe și țesuturi; foarte puțin - cât de multă și 
cât de des o luați!  

Pentru a obține o bună biodisponibilitate a curcuminei la nivelul țesuturilor țintă, un preparat trebuie: 
- să amelioreze consistent absorbția total dezastruoasă a curcuminei în sânge. 
- să reducă mult conversia hepatică a curcuminei în metaboliți săi cu activitate scăzută, deci să-i păstreze cât mai mult timp forma 
liberă (activă). 
- să nu crească permeabilitatea intestinală.” 

 

Ce este turmericul? 

Turmericul, cunoscut și sub denumirea de „curcumă”, este un condiment utilizat în mod obișnuit în Asia de Sud, derivat din rizomii 

plantei Curcuma longa L. Condimentul este utilizat atât în bucătăria cât și în medicina tradițională și, de asemenea, ca agent cosmetic 

și de vopsire pentru haine. Culoarea sa galben-strălucitoare provine din pigmenți polifenolici solubili în grăsimi, cunoscuți și sub numele 

de curcuminoizi. Studiile au demonstrat că curcumina, principalul curcuminoid al turmericului, reprezintă cam 2 - 5% din conținutul 

acestui și este probabil cel mai activ component (Begum 2008). 

  

http://www.depozitbio.ro/
https://naturomedica.ro/search-results/?q=Optim+Curcuma


Unde se produce turmericul? 
 
India este cel mai mare producător, consumator și exportator de curcuma din lume. Curcuma indiană este considerată a fi cu cea mai 
bună calitate pe piața mondială datorită conținutului ridicat de curcumină. India reprezintă aproximativ 80% din producția globală și 
60% din exporturile mondiale de turmeric. 
 
Turmericul este utilizat pe scară largă în sistemele de medicină din India și este prezent oficial în Farmacopeea Ayurvedică care îl 
indică pentru a fi utilizat în mod tradițional pentru digestie, sănătatea articulațiilor și pentru menținerea unei funcții hepatice normale 
(raport EMA 2009; monografie OMS). 
 

Longvida® - un curcumin cu mare biodisponibilitate. 

În cazul biodisponibilității curcuminului, problema este absorbția sa și mai apoi concentrația plasmatică a curcuminei libere. 
Curcumina, ingredientul activ al turmericului cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare și care se găsește într-
o proporție de 2 – 5% în pudra uscată de curcuma, este foarte puțin absorbită din tubul digestiv. S-a demonstrat că la om, curcumina 
pură nu este absorbită în sânge pentru doze de sub 8 grame/ zi, ori aceasta s-ar obține din consumul a circa 200 de grame de pulbere 
de turmeric pe zi. (Lao 2006) 
 
Soluția?! Curcumină foarte biodisponibilă - Longvida® - conținută de 
OPTIM Curcuma! 
Formula Longvida® din OPTIM Curcuma a fost dezvoltată de un grup de 
oameni de știință și medici de la Universitatea din California - Los Angeles 
(UCLA) pentru a rezolva problema slabei absorbții a curcuminei în 
organism. Astfel, după mai bine de 10 ani de cercetare, cheia eficienței 
formulei Longvida® a fost brevetată: procesul SCLP (Solid-Lipid Curcumin 
Particle). În cadrul acestuia, curcumină este acoperită cu grijă, cu lecitină 
naturală pentru a particule mici care măresc absorbția în organism a 
curcuminei „libere” (forma sa activă) și aduc cele mai bune beneficii ale 
turmericului, într-o administrare de o singură capsulă pe zi. 

 

 

 

Această formulă nu conține piper negru, piperină sau bioperină care – pe de o parte - pot fi agresive la nivelul gastro-intestinal și pot 

antrena tulburări ale permeabilității mucoasei intestinale, iar pe de cealaltă, nu contribuie la creșterea absorbției în corp a curcuminei 

„libere”, adică a formei biologic active. 

Contrar a ceea ce se credea, adăugarea de piper negru sau extracte din acesta la curcumin, nu aduce beneficii. 

Proprietățile antiinflamatoare și anti-dureroase al turmericului – prin principalul său compus activ, curcuminul - sunt bine documentate 
prin studii in vitro. S-a mai arătat că curcuminul ar putea fi foarte eficient în reducerea inflamației, durerii și ameliorării disconfortului 
articular. Însă – cu toate acestea – atunci când este probat pe pacienți umani, lucrurile nu sunt nici pe departe atât de îmbucurătoare. 
Cauza este reprezentată parțial și de faptul că curcuminul este foarte slab absorbit în tractul digestiv, din cauza proastei sale 
hidrosolubilității.  

 
Deși administrarea zilnică de cantități mari (de zeci de grame de pulbere de turmeric) sau a dozelor zilnice de câteva grame la care  
s-a adăugat piper negru/ extracte de piper, poate îmbunătăți trecerea curcuminului în sânge, beneficiile se lăsat totuși așteptate. Astfel, 
un studiu realizat în universitățile din Michigan și San Diego (Lao 2006) arată că o pulbere de curcumină 95% (aproape pură) nu este 
absorbită în sânge pentru doze de până la 8 grame pe zi, adică echivalentul a 200 g de pulbere de turmeric. Dintre cei 24 de participanți 
la studiu care au primit dozele de 10 și 12 grame de curcumin 95%, doar la două persoane (8,3% din lot) s-a constatat un conținut de 
curcumină crescut sânge crescut, deși la niveluri insuficiente pentru a obține beneficii semnificative. 

 

 

Adăugarea de piper negru/ piperină la curcumin nu 
îmbunătățește biodisponibilitatea curcuminei libere (active) 
în organism ci doar crește nivelul plasmatic al curcuminei 
totale (curcumină liberă + metaboliți inactivi/ puțin activi). 
 
 



În 1998, într-un studiu realizat de Dr. Shobba, s-a arătat că administrarea a 2g de curcumină împreună cu 20mg de piperină, extrasă din 
piper negru crește de până la 20 de ori nivelul curcuminei totale în serul celor 8 participanți. 
În 2006, un alt grup de cercetători condus de dr. Anand, măsoară și ei concentrația curcuminei totale în plasma sanguină și demonstrează 
că adăugarea a 5mg piperină la 2g curcumină aproape că dublează valoarea. Acești autori însă au sublinit că ei au măsurat curcumina 
totală, adică suma dintre curcumina liberă (forma activă) și formele sale metabolizate pentru a fi ușor eliminate din organism. 
Mai apoi, într-un studiu publicat în 2012 de către un grup de cercetători de la Universitatea din Boston (Volak 2012) arată clar și fără 
echivoc că nu au detectat curcumină liberă (forma activă) în sânge, la un aport zilnic de 3g de curcumină pură, cu/ fără 24 mg de 
piperină. Prin urmare, adăugarea de piper negru/ piperină la curcumin nu crește concentrația curcuminei libere (active) în sânge. 
Autorii își încheie articolul subliniind necesitatea de a se explora noi formule de curcumină cu biodisponibilitate ameliorată. 
 
Pe lângă ineficiența în promovarea biodisponibilității curcuminei libere, piperul negru/ piperina mai poate veni și cu efecte secundare 
dintre care unele pot fi importante. Astfel, piperina este un inhibitor al glucuronării hepatice și intestinale (Singh, 1986) și prin urmare, 
poate crește biodisponibilitatea anumitor medicamente prin reducerea eliminării lor treptate, concentrându-le în sânge (Patil, 2011; 
Srinivasan, 2007). De asemenea, ea dăunează în mod clar peretelui intestinal, putând să-i crească permeabilitatea intestinală (Feng, 
2014) și prin urmare, nu poate fi recomandat persoanelor care suferă de tulburări intestinale. Mai mult, tot din acest motiv, foarte mulți 
medici cu o imagine mai integrativă asupra fucționării organismului uman și asupra terapiilor unor patologii, evită utilizarea piperului/ 
piperinei la pacienții care suferă de afecțiuni autoimune. 
 
Există diferite formulări de suplimente nutriționale pe bază de curcumina, unele cu avantaje de preț, altele cu avantaje de calitate, însă 
cele care conțin piper negru/ piperină și/ sau polisorbat 80 sunt cel mai puțin recomandabile din punctul nostru de vedere, din cauza 
efectului lor asupra permeabilității intestinale. Integritatea barierei intestinale joacă un rol important, mai ales în geneza și 
autoîntreținerea inflamație.(Salvo-Romero, 2015). Este important să ne asigurăm că preparatul de curcumină pe care îl alegem pentru 
pacienții noștri atinge niveluri de curcumină liberă (forma activă), cu doze cât mai mici administrate (de exemplu, puține grame sau 
câteva capsule) și la locul/ țesuturile unde ne este necesar. De exemplu, fie în interiorul tubului gastro-intestinal, fie în circuitul entero-
hepatic, fie în circulația sistemică cu distibuție în țesuturi sau la nivelul sistemului nervos, depășind bariera hemato-encefalică. Nici-un 
preparat nu le poate face pe toate, însă – de obicei – nici nu este nevoie.  

Mai mult, formula aleasă trebuie să facă și obiectul unor studii clinice care să confirme beneficiile scontate. Acesta este și motivul 
pentru care noi, atunci când urmărim efectele la nivelul mucoasei gastro-intestinal al curcuminului alegem un preparat simplu (pulbere 
de curcuma bio, fără nici-o ameliorare a absorbției) iar atunci când căutăm efectele sistemice și la nivel nervos central alegem formula 
de OPTIM Curcuma, care a fost special dezvoltată pentru a crește de cel puțin 65 de ori absorbția curcuminei libere (active) în fluxul 
plasmatic. 

OPTIM Curcuma: un produs sigur, de calitate înaltă și eficient! 

✓ Formula OPTIM Curcuma și-a demonstrat eficacitatea în mai multe studii clinice - vedeți mai jos spicuiri din studiile cu 
Longvida®). 

✓ Curcumina din OPTIM Curcuma este de origine certificată, recunoscută ca fiind sigură (GRAS). Rizomii de curcuma din care este 
obținută materia primă pentru OPTIM Curcuma sunt cultivați în India, pentru a obține cea mai bună calitate. Rizomii - crescuți 
doar în regiunea Karnataka, în colaborare cu peste 200 de producători locali – provin de pe plantații cu metodele de producție 
testate meticulos pentru a obține curcumină de cea mai înaltă calitate. 

✓ Formula OPTIM Curcuma a demonstrat o tolerabilitate excelentă la subiecți umani sănătoși și pentru doze de până la 4g/ zi sau 
echivalentul a 10 capsule pe zi (Gota și colab. 2010). 

✓ OPTIM Curcuma este fabricat conform principiilor HACCP privind calitatea alimentelor și standardelor ISO22000. Conținutul 
minim de curcumină este garantat și controlat în Germania de laboratorul Eurofins Analytik GmbH. 

✓ Este fără gluten și fără lactoză, nu conține produse de origine animală, zaharuri sau aditivi sintetici precum polisorbat 80. 
✓ Este garantată fără OMG și potrivită pentru vegetarieni, OPTIM Curcuma fiind înregistrată la Vegan Society (Marea Britanie). 

 
Întrebările cele mai frecvente. 
Cât timp ar trebui să se ia OPTIM Curcuma? OPTIM Curcuma poate fi luat zilnic, pe orice perioadă de timp, dar cel puțin o lună. 

Doza sau frecvență aportului pot fi apoi adaptate în funcție de beneficiile așteptate dar și în funcție de experiența medicul 

dumneavoastră. 

Câte capsule de OPTIM Curcuma ar trebui să se ia în fiecare zi? Se recomandă administrarea unei capsule pe zi. La începutul 

administrării se poate crește aportul zilnic până la două capsule pe zi, în prima săptămână de cură. 



Este sigură? Formularea brevetată Longvida® din OPTIM Curcuma nu a prezentat efecte secundare la omul sănătos, luând până la 

4 grame pe zi, adică echivalentul a 10 capsule (Gota și colab. 2010). 

Turmericul sau curcuminul poate interacționa cu medicamentele anti-inflamatorii? În 2009, Agenția Europeană a 

Medicamentului a publicat o monografie (studiu cuprinzător) despre curcuma (Curcuma Longa L.). Această monografie nu raportează 

nicio interacțiune cu aceste medicamente. 

Există vreo contraindicație în a lua curcumină? S-a raportat că curcumina stimulează vezica biliară. Acesta este motivul pentru care 

ea este contraindicată la persoanele cu obstrucții ale tractului biliar (monografia OMS). Dacă aveți dubii dacă suferiți vreo afectare 

obstructivă a tractului biliar, solicitați sfatul medicului dumneavoastră. 

Care sunt standardele de calitate în producția lui OPTIM Curcuma? Produsul este produs în conformitate cu cei mai stricți 

parametri de control al calității, iar procesul de producție garantează traseabilitatea de la materiile prime la produsul finit (HACCP). 

Formularea Longvida® din OPTIM Curcuma este procesată în conformitate cu bunele practici de fabricație (GMP) și realizată folosind 

numai extractul natural de curcumină bogat în curcumină, perfecționat în India. 

Care sunt diferențele între OPTIM Curcuma și un preparat ce conține pulbere de turmeric? O pulbere tipică, uscată de curcumă  

și găsită în magazinul alimentar conține doar între 2 și 5% curcumină. Un studiu efectuat în universitățile din Michigan și San Diego 

(Lao 2006) arată că curcumina pură (95%) nu este absorbită în sânge pentru doze de până la 8 grame pe zi, adică echivalentul a cca. 

200 grame de pulbere de curcuma. Acesta este și motivul pentru care a fost dezvoltată formula din OPTIM Curcuma și care crește de 

cel puțin 65 de ori absorbția formei active de curcumină în organism. 

OPTIM Curcuma conține piper negru sau piperină? Nu. 

 
OPTIM Curcuma conține o formulare inovativă cu bio-disponibilitate optimizată. 
În anii 1990, un grup de neurologi de top de la UCLA Medical School, condus de Dr. Frautschy și Dr. Cole și-au început cercetările în 
vederea căutării unui mod sigur, eficient și accesibil de a susține funcțiile cognitive. După zece ani și după investigarea a aproape 200 
de formule pe bază de curcumină, au reușit să rezolve problema de biodisponibilitate și au brevetată tehnologia de obținere a 
particulelor de curcumină lipide solide (SLCP™) care sunt utilizate actualmente în OPTIM Curcuma. 
 

Studii de biodisponibilitate la om 
 
Gota et al., au investigat în 2010 farmacocinetica formulei Longvida® la 
subiecții umani adulți. Ei au efectuat un studiu încrucișat, dublu orb, în care 
pacienții au primit fie 650mg dintr-un preparat oral cu peste 390mg curcumină, 
fie o doză de 650mg Longvida® ce aducea min. 130mg curcumină. 
Probele de sânge au fost colectate înainte de administrare, la o oră și apoi la 
diferite intervale de timp, până la 12 ore.  
Figura 1 - prezintă profilul concentrației medii de curcumină liberă (activă) în 
plasmă, pentru formularea Longvida®. 

 
 

Tabelul 1 - Cmax de curcumină din OPTIM Curcuma vs. extract standard de 95% curcuminoizi (Gota și colab. 2010). 

Preparatul Cmax curcumină liberă (activă) în plasmă 

650 mg Longvida®/ SLCP cu cel min. 130 mg curcumină 22,4 ng/ml 

650 mg extract de curcuminoizi 95% cu min. 390 mg curcumină sub 1 ng/ml 
 

 

 
OPTIM Curcuma conține o doză eficientă de Longvida®. 
Un studiu clinic condus de un grup de cercetători de la Universitatea de Stat din Ohio - SUA (DiSilvestro 2012) a analizat diferiți 
markeri biologici în rândul persoanelor sănătoase de vârstă mijlocie (40-60 de ani) care au primit placebo (N=19) sau 400 mg de 
preparat cu Longvida® (N=19) timp de 30 de zile. Investigatorii au raportat că preparatul de curcumină Longvida® SLCP: 
✓ a redus semnificativ amiloid-beta peptidele circulante, 
✓ a redus moleculele de aderență vasculară din sânge (sICAM-1) 
✓ a redus trigliceridele plasmatice, 
✓ a redus enzimele de stress fiziologic și emoțional (amilază salivară) 



✓ a crescut semnificativ (24%) stausul antioxidantă plasmatic și cu 72% apărarea antioxidantă endogenă (catalază) 
✓ a modificat în sens benefic cu 37% activitatea vasodilatatorului plasmatic (oxid nitric) 
✓ a scăzut nivelului transaminazei ALT cu 11%. 

 
OPTIM Curcuma îmbunătățește funcțiile memoriei și ale cogniției. 
Un grup de cercetători de la Universitatea Swinburne din Melbourne - Australia, a publicat recent rezultatele unui studiu randomizat, 
dublu-orb, controlat cu placebo (Cox et al 2014). Pe parcursul a 4 săptămâni, un număr de 60 de participanți cu vârsta cuprinsă între 
60 și 85 de ani au primi fie: 
✓ fie 400 mg/ zi din complexul Longvida® SLCP din OPTIM Curcuma (80mg curcumină) 
✓ fie 400 mg/zi de placebo. 

Autorii au raportat că – comparativ cu placebo - suplimentarea cu Longvida® a îmbunătățit semnificativ atât funcțiile cognitive acute, 
cât și pe cele cronice, în special sarcinile de memorie de lucru, oboseala generală și calmul. 
 
OPTIM Curcuma - eficientă în reducerea inflamației biologice din timpul recuperării leziunile musculare induse de exerciții (EIMD). 
Un studiu de la Universitatea North Texas publicat în Biochimica et Biophysica Acta Clinica sugerează că formula Longvida® din 
preparatul OPTIM Curcuma reduce creșterile inflamației și îmbunătățește recuperarea musculară după un exercițiu fizic, comparativ 
cu un grup placebo. (McFarlin 2016) 
28 de tineri participanți (cu vârsta medie de 20 de ani) au fost repartizați aleatoriu să consume 400 mg de curcumină Longvida® SLCP 
– în formularea OPTIM Curcuma - sau un placebo (făină de orez) timp de 2 zile înainte și încă 4 zile după leziunile musculare induse 
de exerciții. Probele de sânge au fost colectate înainte de exercițiu și în zilele 1,2,3 și 4 de după exercițiu. S-au măsurat biomarkerii de 
deteriorare musculară (creatin-kinază) și inflamatori (citokine: TNF-α, IL-6, IL-8 și IL-10). 
 
La grupul cu curcumină, cercetătorii au observat creșteri semnificativ mai mici ale creatin kinazei (–48%), TNF-α (–25%) și IL-8 (–21%) 
după exerciții, comparativ cu grupul placebo. Nu s-a constatat nicio scădere semnificativă pentru IL-6, IL-10 sau a durerii musculare la 
nivelul cvadricepsului. 
 
Constatările demonstrează că un aport zilnic de 1 capsulă din formularea OPTIM Curcuma a redus inflamația biologică din timpul 
recuperării după leziuni musculare induse de exerciții (EIMD) și acest lucru se traduce printr-o recuperare mai rapidă și un consum mai 
scăzut de resursă funcțională musculară. 
 
OPTIM Curcuma ar putea fi eficientă în reducerea pierderilor musculare la pacienții cu cancere avansate. 
Deoarece o alimentație optimizată caloric și proteic obținută doar din alimente obișnuite și adaosuri de suplimente mierale sau 
vitaminice standard nu reduce inflamația sistemică, trebuie luate în considerare de foarte multe ori introducerea așa numitor 
ingrediente anti-catabolice (anumiti aminoacizi și acizi grași) și anti-inflamatorii (acizi grași, lecitine, unele curcumine, etc.). 
 
Reglarea moleculară a pierderii musculare este complexă și implică activarea unor factori de transcripție și a cofactorilor nucleari care 
reglează diferite căi proteolitice, iar NF-kB este deosebit de important în acest mecanism. Dovezi recente arată faptul că curcumina 
(difuromilmetan) poate preveni pierderea masei musculare în timpul sepsisului și endotoxemiei și poate stimula regenerarea musculară 
după leziuni traumatice. Lucrarile ceva mai vechi arată că inhibiția NF-kB este unul dintre mecanismele prin care curcumina își exercită 
și efectele anti-inflamatorii. Așa că, o moleculă naturală ușor accesibilă, ieftină și netoxică chiar și la doze mari ar putea oferi o 
modalitate importantă și utilizabilă pe scară mai larga, de tratament adjuvant în încercarea de combatere a inflamației sistemice și 
pierderii de masa musculară caracteristice evoluției pacientului cu cancere avansate, nerezecabile. 
 
Remarcăm o revizuire care - deși nu susține că utilizarea anumitor tipuri de curcumină pentru prevenirea și tratarea pierderii musculare 
a fost pe deplin dovedită - afirmă că observațiile timpurii și lucrările preliminare sunt foarte promițătoare. Deși ușor accesibilă, ieftină și 
netoxică chiar și la doze mari, curcumina are o mare potențială problemă: biodisponibilitatea relativ scăzută, fiind necesară ingestia 
zilnică de cantități foarte mari de pulbere de buna calitate de turmeric, doze care pot fi asociate cu gust, miros neplacut, efecte gastro-
intestinale neplăcute. Mai mult, primul pasaj hepatic al sângelui venit pe cale portală, conduce la inactivarea și eliminarea celei mai 
mari părți din curcuminul absorbit prin mecanismele specifice de detoxifiere. Însă cercetările recente care vizează îmbunătățirea 
biodisponibilității curcuminei au dus la unele variante cu biodisponibilitate îmbunătățită considerabil. În această revizuire sunt luate în 
considerare și așa numita “nanocurcumină” (niște nanocapsule ce conțin exract curcuminic într-un înveliș hidrofil pe exterior și hidrofob 
pe interior ce face posibil ca particulele să pătrundă în fluxul sanguin portal în care nanoparticulele polimerice biodegradabile se 
descompun și eliberează medicamentul) dar și nanoparticulele SLCP (Solid Lipid Curcumin Particles) din OPTIM Curcuma care – pe 
lângă faptul că îmbunătățește absorbția, reușește să evite pasajul hepatic inactivant prin faptul că se absoarbe din tubul digestiv pe 
calea grăsimilor/ chilomicronilor și astfel ajunge majoritar în marea circulație evitând inactivarea hepatică. Astfel, această variantă 
Longvida SLCP vine cu biodisponibilitate care și obține o concentrație plasmatică sistemică de curcumină liberă (varianta activă) de 65 
de ori mai mare decât formulele standard cu 95% curcumin. 



 
Din păcate, astfel de lucruri nu sunt privite cu atenție de consumatori sau medici prescrietori și ca atare – de cele mai multe 
ori – utilizarea unui preparat cu curcumina nepotrivit, nu aduce efectele așteptate. 
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