Ginkgo Biloba (Jinan dvoulaločný) 60 mg - 100 tob.

Duševní rovnováha. Mikrocirkulace krevního systému. Kognitivní funkce. Antioxidant. Periferní
oběhový systém - oči - slyšení. Normální činnost mozku.
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Popis
Standardizovaný
extrakt z listů stromu Jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) v inovované formě
tobolky s navýšeným obsahem účinných látek.
Jinan dvoulaločný patří mezi nejstarší rostliny na zemi. V jeho původní oblasti výskytu, Číně,
je i dnes velmi ceněn a uznáván.
Ginkgo biloba vykazuje antioxidační vlastnosti, přispívá k normální činnosti kognitivních
funkcí, jako jsou např. paměť, myšlení a koncentrace.
Napomáhá prokrvení a zásobení periferií kyslíkem, a tím i výživu orgánů. Podporuje celkovou
duševní pohodu.
Extrakt z listů "stromu moudrosti a dlouhověkosti" rovněž působí na centrální nervovou
soustavu a psychickou činnost. Vhodné je jeho dlouhodobé užívání.
Inovovaná receptura tohoto přípravku obsahuje o 50 % vyšší obsah účinných látek než náš starší
přípravek. Jeho pozitivní vliv na náš organismus je tedy
intenzivnější. Nová forma přípravku - tobolka - je snadnější na polykání a komfortnější pro
užívání.
Zdravotní tvrzení týkající se této léčivé rostliny ve formulaci předložené Evropské komisi ke
schválení (on hold): Duševní rovnováha. Mikrocirkulace krevního systému. Kognitivní funkce.
Antioxidant. Periferní oběhový systém - oči – slyšení. Normální činnost mozku.
Nařízení ES 1924/2006 o zdravotních tvrzeních a 1169/2011 o léčebných tvrzeních nám neumožňuje
na těchto stránkách uvádět více informací k této léčivé rostlině.
Více informací získáte ze seriózních volně dostupných zdrojů na internetu a z kvalitní
literatury.
Doporučené dávkování: 1 kapsle 1x denně. Kapsli je možné zapít tekutinou.
Složení: hmot./cps. - GINKGO (stand. extr.) 40 mg *
Přídatné látky - fosforečnan vápenatý (E341), želatina, kyselina stearová (E570)
Pozn.: Extrakt listů Ginkgo Biloba (24% ginkgosidů, 6% terpenoidů)
Neobsahuje: lepek, cukr, škrob, barviva ani konzervační látky.
Skladování: Na suchém a chladném místě, v uzavřeném obalu, mimo dosah dětí! Minimální
trvanlivost do data uvedeného na pravé straně obalu. Chraňte před přímým sluncem
Upozornění: Obsah začněte užívat pouze z nepoškozeného bezpečnostního obalu. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování. Není určeno dětem do 12 let. Není určeno jako náhrada pestré
stravy a zdravého životního stylu.

