
CURCUFEN Forte voor gewrichten1 & spieren2 

Als gevolg van ouder worden, intensief sporten of repetitieve fysieke activiteiten kunnen gewrichten 

en spieren hun soepelheid verliezen. De meest gevoelige plaatsen zijn de knieën, de heupen, de rug, 

de ellebogen en de kleine handgewrichten. Een voedingssupplement ter ondersteuning van uw 

gewirchten1 en spieren2 kan helpen om soepel te blijven bewegen. 

CURCUFEN® Forte is een uniek voedingssupplement op basis van Curcuma longa- en Boswellia 

serrata-extracten en vitamine D. CURCUFEN® Forte maakt gebruik van de revolutionaire NovaSOL®-

technologie waarbij krachtige extracten opgelost worden in een vloeibare basis. Deze vorm zorgt 

ervoor dat de actieve stoffen sneller en beter opgenomen worden in het bloed en 24 uur actief 

blijven, wat de werking aanzienlijk verbetert. CURCUFEN® Forte mag gerust gedurende een lange 

periode gebruikt worden. 

SAMENSTELLING EN WERKING: 

CURCUFEN® Forte bevat de volgende nutriënten in een vloeibare vorm:  

1. Curcuma longa-extract uit de curcuma-wortelstok: dit is een krachtig antioxidant dat de 

gewrichten ondersteunt1. De actieve stoffen uit curcuma worden normalerwijze slecht opgenomen 

in het bloed. In CURCUFEN® Forte wordt gekozen voor een bio geoptimaliseerd curcuma-extract – 

deze wordt sneller en beter (tot 185x) in het bloed opgenomen dan curcumapoeder, waardoor de 

werking aanzienlijk verbetert. 

2. Extract van Boswellia serrata - superieure opname van AKBA: Boswellia serrata helpt om de 

gewrichten soepel te houden1. In CURCUFEN® Forte wordt gebruik gemaakt van het vloeibare 

NovaSOL®-extract om de opname van Boswellia serrata in het bloed te verhogen. Specifiek 

onderzoek heeft aangetoond dat de opname van AKBA - het sterkst werkende zuur uit hars van 

Boswellia serrata - tot 56x beter opgenomen wordt in vloeibare vorm. 

3. Vitamine D3 draagt onder meer bij tot het behoud van de goede werking van de spieren2. 

EEN UNIEK PRODUCT: 

Het vloeibare NovaSOL®-extract zorgt ervoor dat de Curcuma longa en Boswellia serrata-extracten 

ingekapseld worden door micellen, waardoor ze optimaal worden opgenomen door het lichaam. 

Daarnaast wordt er in CURCUFEN® Forte gebruik gemaakt van de gepatenteerde Licaps®: dit zijn 

innovatieve, hoogtechnologische plantaardige capsules die 4 keer minder dik zijn dan standaard 

(softgel) capsules, waardoor deze sneller oplossen in de maag. 

CURCUFEN® Forte bevat 3x meer curcuminoïden dan de oorspronkelijke CURCUFEN formule. 

Het hoog gedoseerde, vloeibare NovaSOL®-extract in combinatie met de Licaps®-technologie biedt 

dus heel wat voordelen. 

 



Voor volwassenen met een lichaamsgewicht minder dan 60kg, is een posologie van 1 Licap per dag 

aangeraden. In te nemen met een glas water - mag met of zonder voedsel ingenomen worden. 

CURCUFEN® Forte mag gebruikt worden vanaf 18 jaar. 

EXTRA AANBEVELINGEN: 

Niet te gebruiken door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. De aanbevolen 

dosering niet overschrijden. Vraag medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia 

(bloedverdunners). Het advies van een arts dient te worden ingewonnen bij aandoeningen aan lever 

of gal of bij het gelijktijdig gebruik van medicijnen. Bij dagelijkse inname van geneesmiddelen is het 

aangeraden CURCUFEN® Forte niet tegelijkertijd in te nemen. Laat minstens 2 uur tussen de inname 

van CURCUFEN® Forte en geneesmiddelen. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van 

een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten 

bereik van kinderen houden. 

VEILIGHEID & BIJWERKINGEN: 

Voor een optimale ondersteuning is het aanbevolen om CURCUFEN® Forte gedurende een langere 

periode in te nemen. Studies werden uitgevoerd op zowel het Curcuma longa-extract als het 

Boswellia serrata-extract en tonen aan dat beide nutriënten zeer weinig bijwerkingen vertonen en 

langdurig gebruikt kunnen worden, met zeer weinig risico op maagcomplicaties. Vraag raad aan je 

arts of apotheker indien je bijwerkingen ervaart. 

INGREDIËNTEN PER LICAP®: Emulgator: E433, E432 / Glansmiddel (vegetarische capsule): E464 / 

Kurkuma-extract (Curcuma longa L.) / Wierookboomextract (Boswellia serrata) / Vulstof: water / 

Cholecalciferol (vitamine D3) 

 1. Curcuma longa en Boswellia serrata voor soepele gewrichten. 2. Vitamine D3 draagt bij tot het 

behoud van de goede werking van spieren.  

 

*RI: Referentie-inname 

Als u allergisch bent voor een van bovenvermelde ingrediënten mag u dit voedingssupplement niet 

gebruiken. 

CLEAN LABEL GARANTIE: 

Lactose- en glutenvrij. 

CURCUFEN® Forte is een voedingssupplement van de hoogste kwaliteit, geproduceerd onder de 

strengste kwaliteitsnormen. In regel met vegan, Halal en Koosjer voedingsrichtlijnen. 



VERPAKKING: 

Doos van 30 en 90 Licaps®. Uitsluitend verkrijgbaar in de apotheek. 

Nettogewicht: 

30 Licaps®: 29 g  

90 Licaps®: 87 g 

BEWARING: Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: zie 

uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking (maand/jaar). 

VERDELER: 

EG nv/sa 

Heizel Esplanade b22 

B - 1020 Brussel 

Notificatienummer: NUT_PL 972/30 

CURCUFEN® Forte is een handelsmerk van EG nv/sa 

Licaps® is een handelsmerk van Lonza of zijn filialen 

Meer informatie op www.curcufen.be 


