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Menţiuni de sănătate
• Ajută la menţinerea memoriei și la păstrarea funcţiei cognitive
• Contribuie la circulaţia normală a sângelui
• Susţine circulaţia periferică
• Conţine antioxidanţi care protejează celulele de acţiunea radicalilor 

liberi.

Mod de utilizare
Câte 1 comprimat de 2 - 3 ori pe zi, înainte de ora 18:00.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Informaţii nutriţionale Cantitate/comprimat %VNR
40mgExtract de Ginkgo biloba

5mg 42*Vitamina E
*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

Ingrediente
Lactoză monohidrat (agent de încărcare), extract hidroalcoolic 50:1 
din frunze de Ginkgo biloba standardizat 24% ginkgoflavone și 6% 
lactone terpenice, celuloză microcristalină (agent de încărcare), 
polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc (agent antiaglomerant), 
vitamina E, săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali (agent 
antiaglomerant).

Caracteristici
Ginkgo biloba susţine circulaţia sangvină de la nivelul creierului până 
la cel al extremităţilor.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și 
un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea
copiilor mici. Nu se recomandă femeilor însărcinate, celor care
alăptează, copiilor sub 12 ani, persoanelor cu probleme de coagulare 
sau trombocitare ale sângelui. Nu se utilizează în timpul tratamentului
cu anticonvulsivante, anticoagulante. Contraindicat persoanelor cu
intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele
produsului. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.
Deoarece produsul conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii 
privind culoarea, mirosul sau aspectul, de la un lot la altul.
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