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GINKGO BILOBA PLUS 48 tabletek Domowa Apteczka
 

Cena: 18,18 PLN

Opis słownikowy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

GINKGO BILOBA PLUS 48 tabletek Domowa Apteczka 

Ginkgo biloba (miłorząb japoński) pomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia mózgowego, dzięki czemu wspiera pamięć i
koncentrację. Witaminy „B - complex” (niacyna, biotyna, tiamina, kwas foliowy, wit. B6 i B12) wspomagają prawidłowe funkcje
psychologiczne. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. Prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego wspiera biotyna, niacyna, ryboflawina, tiamina, wit. B6 i wit. B12, natomiast utrzymanie
prawidłowego metabolizmu energetycznego – biotyna, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, tiamina, wit. B6, wit. B12. Dodatkowo
zawarte w preparacie: foliany, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, wit. B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i
zmęczenia.  

 

Zalecane spożycie

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia (porcja dzienna):  

1 tabletka, po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie spożywać na czczo. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia
są ważne.

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/ginkgo-biloba-plus-48-tabletek-domowa-apteczka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Wskazania

Pamięć, koncentracja, sprawny umysł  

 

Składniki

substancja wypełniająca (celuloza, fosforan dwuwapniowy), ekstrakt z Ginkgo Biloba 24/6, substancje przeciwzbrylające (kwasy
tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, ryboflawina,
chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.  

Produkt nie zawiera barwników - tabletki mogą różnić się odcieniem, ze względu na zawartość substancji roślinnych.

 

Składniki w maksymalnej porcji dziennej (1 tabletka):

ekstrakt z Ginkgo Biloba 24/6 - 115 mg

niacyna - 16 mg - 100% RWS*

kwas pantotenowy - 6 mg - 100% RWS *

ryboflawina - 1,4 mg – 100% RWS *

wit. B6 - 1,4 mg - 100% RWS *

tiamina - 1,1 mg - 100% RWS *

kwas foliowy - 200 µg - 100% RWS *

biotyna - 50 µg - 100% RWS *

wit. B12 - 2,5 µg - 100% RWS **% RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

 

Ważne

Niewskazane dla: osób poniżej 16-go roku życia, kobiet w ciąży oraz osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu. W przypadku
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub leków hamujących agregację płytek - przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć
porady lekarza.

 

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
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