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NATURELL GINKGO INTENSIVE 60 tabletek
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Naturell GinkgoIntensive 
Na skróty: 
Czy wiesz, że... Właściwości miłorzębu japońskiego Poznaj Naturell Ginkgo Intensive Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Czy wiesz, że... 

Miłorząb japoński (Ginkgo biloba), zwany również, ze względu na charakterystyczną budowę liści- dwuklapowym, jest reliktowym
drzewem, które rośnie w stanie naturalnym we wschodnich Chinach i w Japonii od ponad 200 mln lat.

Miłorząb przetrwał w środowisku naturalnym setki milionów lat dzięki silnym mechanizmom obronnym przeciwko różnym zagrożeniom
ze strony środowiska.
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Właściwości miłorzębu japońskiego: 

pomaga w utrzymaniusprawności umysłoweju osób starszych

 

pomaga w zachowaniupamięci orazprawidłowych funkcjipoznawczych

wspiera krążenie obwodowei dzięki temu przyczynia siędo utrzymania dobregowzroku i słuchu

 

wspomaga ochronęorganizmu przed wolnymirodnikami

 

 

Poznaj Naturell GinkgoIntensive 

Jest bogaty w substancje biologiczne czynne. Najważniejsze z nich to glikozydowe pochodne flawonoidów (luteoliny, kemferolu i
kwercetyny) oraz laktony diterpenowe (ginkgolidy A, B, C, J, M).

Miłorząb japoński zawiera naturalne antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym oraz wspiera krążenie
obwodowe i dzięki temu pomaga w utrzymaniu pamięci, funkcji poznawczych, dobrego wzroku i słuchu oraz sprawności umysłowej.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

Dorośli 1 tabletka dziennie z posiłkiem

Zaleca się stosowanie preparatu przez okres minimum 4-6 tygodni.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być przyjmowany przez dzieci oraz
kobiety w ciąży i karmiące. Substancje czynne miłorzębu nasilają działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, paracetamolu, a także mogą nasilać działanie leków moczopędnych, przeciwarytmicznych,
przeciwnadciśnieniowych i glikozydów nasercowych, dlatego osoby stosujące ww. leki powinny przed zastosowaniem produktu
skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Skład: 

substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; ekstrakt z liści miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba), substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

 Jedna tabletkazawiera:
standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba 80 mg

glikozydy flawonoidowe 19,2 mg (24%)

Laktony terpenowe 4,8 mg (6%)

 

Pytania i odpowiedzi Kiedy zalecane jest stosowanie preparatu Naturell Gingko Intensive? 

Preparat zalecany jest dla osób starszych w celu utrzymania ich sprawności umysłowej, pamięci, funkcji poznawczych oraz dobrego
wzroku i słuchu. U osób dorosłych pomocny szczególnie w okresie zwiększonego wysiłku intelektualnego.
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Na jak długo wystarczy 1 opakowanie Naturell Gingko Intensive? 

1 opakowanie preparatu wystarczy na 60 dni stosowania, przy stosowaniu jednej tabletki dziennie.

 

Prawie 100 lat tradycji (od 1920 r., Szwecja) Szeroka gama produktów Innowacyjne preparaty nowej generacji Jakość i bezpieczeństwo

ZOBACZ WSZYSTKIE

Suplement diety

 

 

Galeria
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