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NATURELL Ginkgo Intensive miłorząb 80mg 60 tabletek
 

Cena: 11,39 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL, Ginkgo Intensive 80mg, 60 tabletek

Preparat zawiera standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba, bogaty w substancje biologicznie czynne. Takie
jak 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. Wspiera krążenie obwodowe i dzięki
temu pomaga w utrzymaniu pamięci, funkcji poznawczych, dobrego wzroku i słuchu oraz sprawności umysłowej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie z posiłkiem. Zaleca się stosowanie preparatu przez okres minimum 4-6 tygodni.

Składniki: 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.

1 tabletka zawiera: standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) 80mg (w tym: glikozydy flawonoidowe 19,2mg
(24%)*, laktony terpenowe 4,8mg (6%)*).

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: 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 wyżej wymienione leki powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z
lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej porcji.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu
człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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