
Nu kommer äntligen ett kosttillskott med en hög dos av turmerones - den del i gurkmejan som hjälper oss att ta upp det potenta 
curcuminet i gurkmeja. Tack vare en unik extraheringsprocess har Pukka lyckats utvinna en koncentration av växtens mest aktiva 
ämnen inklusive vätskeextrakt, torkad ingrediens och eteriska oljor vilket i sin tur innebär att varje dos ger maximal effekt.

Gurkmeja är i dag en av de mest studerade livsmedelsingredienserna och modern forskning visar att denna otroliga krydda kan 
ha en rad olika stärkande och stöttande effekter.  Alla Pukkas produkter med gurkmeja är vegan och märkta med Soil Association 
Organic – en av de ekologiska märkningarna som har hårdast krav.

DÄRFÖR SKA DU ÄTA GURKMEJA:
1. Är en av de starkaste antiinflammatoriska kryddorna som finns.
2. Har flera läkande egenskaper såsom symtomförbättring hos Alzheimerpatienter. 
3. Minskar inflammationen på cellulär nivå. 
4. Stärker och förbättrar matsmältningen.
5. Är renande för blodet.
6. Ökar ledernas flexibilitet och minskar svullnaden vid ledgångsreumatism. 
7. Skyddar levern mot gifter och stödjer hälsosam leverfunktion.
8. Stärker hudens elasticitet genom att stödja den naturliga floran som kan ge huden skydd mot mikrober.

GALEN I GURKMEJA - 
Pukka lanserar kosttillskott med extra bra effekt!
Gurkmeja är en av våra mest kraftfulla örter. Genom en ny, unik metod gör Pukka det enklare än 
någonsin att ta tillvara på gurkmejans många hälsofördelar.

Wholistic Turmeric
Blandning av hel och 
koncentrerat extrakt från 
gurkmejarot, inklusive 
eteriska oljor och 10 
gånger mer curcumin än 
vanligt gurkmejapulver. 
Blandad med piperin 
(långpeppar) för optimal 
absorption. 
Rek. pris 210 kr/30 kps

Active 35 Oil
Olja med 35 superörter 
för massage av 
stela leder och 
muskelspänningar. 
Rek. pris 200 kr/100 ml

Turmeric Active
Lindrar både 
akut och kronisk 
muskelinflammation 
och smärta. Stimulerar 
ett hälsosamt 
blodflöde och stödjer 
vardaglig rörlighet och 
fysisk aktivitet.  
Rek. pris 200 kr/30 kps

Turmeric Lifekind 
Kraftig antioxidant, 
cellskyddande, 
antiinflammatorisk 
och neutraliserar fria 
radikaler. 
Rek. pris 200 kr/30 kps

Turmeric Gold Tea 
En blandning av den 
finaste indiska gurkmejan, 
citron, tulsi och grönt te. 
Rek. pris 45 kr

För mer information, bilder och beställning av smakprover vänligen kontakta Pukkas PR-kontakt i Sverige:
Sofia Karstensson, tel: 0704 49 75 15, e-post: pukka@biofood.se

OM PUKKA
Pukka skapar ekologiska teer och kosttillskott som är sprängfyllda med det absolut bästa naturen har att erbjuda för att locka fram 
glädje och hjälpa människor att leva ett hälsosamt och balanserat liv. Pukka betyder äkta och detta är kärnan i allt som organisationen 
gör. Från ekologiska och rättvist märkta örter till att Pukka ger 1 % av sin omsättning till att stödja miljöorganisationer. 

PSST! Du vet väl att du kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar: Instagram: @pukkasverige 
Facebook: PukkaSverige Hemsida: pukkaherbs.se


