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GINKGO BILOBA EKSTRAKT 10 fiolek x 10ml
 

Cena: 36,90 PLN

Opis produktu
 

Miłorząb japoński z dodatkiem mleczka pszczelego i miodu na poprawę pamięci i koncentracji

Liście miłorzębu japońskiego (ginkgo biloba) zawierają składniki o dobroczynnym wpływie na zdrowie: flawonoidy, kwas ginkgolowy czy
seskwiterpeny (w tym bilobalid A). Dzięki wspieraniu dotlenienia i odżywienia tkanki mózgu, gingko biloba wpływa korzystnie na jego
funkcjonowanie, poprawiając pamięć i koncentrację. Badania naukowe potwierdzają jego skuteczność jako środka polepszającego
pamięć, ma też działanie niwelujące otępienie. Podnosi również ogólną sprawność i wydolność organizmu, niwelując zmęczenie i
poprawiając odporność. Dzięki sporej zawartości flawonoidów, preparaty miłorzębowe mają również działanie antyoksydacyjne, czyli
przeciwutleniające. Składniki te wyłapują i neutralizują wolne rodniki, co może przekładać się na lekkie działanie przeciwmiażdżycowe
oraz zapobiegające zwyrodnieniom.
Miłorząb japoński ma dobry wpływ na zdrowie, krążenie obwodowe i naczynia krwionośne. Pomoże osobom przemęczonym i
zestresowanym, z obniżonym nastrojem, a także osobom w starszym wieku.

Ekstrakty z liści miłorzębu polecane są dla osób, które chcą zadbać o prawidłową pracę mózgu , słuchu, wzroku, polepszyć funkcje
poznawcze i równowagę nerwową, zwiększyć koncentrację i pamięć, wspomóc krążenie mózgowe i obwodowe, zmniejszyć zaburzenia
erekcji.

Skład:
Miód, mleczko pszczele, miłorząb dwuklapowy ekstrakt, woda oczyszczona do 10ml.

Zawartość składników w jednej fiolce 10ml:
Ginkgo biloba L., miłorząb dwyklapowy liść ekstrakt 50:1 - 60 mg (ekwiwalent 3000mg sproszkowanych liści)
w tym flawonoidy w przeliczeniu na glikozydy flawonowe 24% - 14,4 mg
Miód - 400 mg
Mleczko pszczele / Royal Jelly - 300 mg
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Dawkowanie:
1-2 fiolki, najlepiej przed pierwszym posiłkiem.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania u osób uczulonych na którykolwiek ze składników, kobiet będących w ciąży, karmiących oraz u dzieci.
Osoby stosujące leki przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku
problemów z krzepliwością krwi, przed planowanymi zabiegami.
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