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Ginkgo Biloba 500 mg x 60 kaps (Medfuture)
 

Cena: 30,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Mielone, sproszkowane liście miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), otoczka kapsułki (żelatyna, substancja glazurująca: glicerol,
woda oczyszczona).

1 kapsułka zawiera:

Liście miłorzębu dwuklapowego - 500 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
1 kapsułka zawiera 625 mg x 60 kapsułek = 37,5 g

Charakterystyka

Miłorząb dwuklapowy (japoński) może łagodzić bóle głowy wywołane zaburzeniami w krążeniu mózgowym, ponieważ ma wpływ
na usprawnienie ukrwienia i dotlenienie mózgu oraz na metabolizm komórek mózgowych.
Wyciąg z miłorzębu japońskiego może także spowalniać rozwój demencji u osób starszych oraz opóźniać utratę sprawności
intelektualnej.
Może on także być pomocny w kłopotach z koncentracją i pamięcią także u ludzi młodych, aktywnych, uczących się.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułkę raz dziennie, najlepiej w czasie posiłku.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
SUPLEMENT DIETY WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ DLA:
Medfuture sp. z o. o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław (dystrybutor)

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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