
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

GinkgoForte Memory Flav. 60 tabletek
 

Cena: 11,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent PUWER POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PUWER

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Ginkgo Forte Memory Flav, 60 tabletek to suplement diety zawierający ekstrakt suchy z liści Miłorzębu dwuklapowego (Gingko Biloba)
4:1 120 mg.

 

ZASTOSOWANIE:

Dla osób dorosłych obciążonych wysiłkiem intelektualnym i w wieku podeszłym.

Do głównych składników należy wyciąg suchy z liści miłorzębu dwuklapowego. Suplement diety polecany osobom pracującym
intensywnie umysłowo, uczącym się, oraz osobom w dojrzałym wieku. Ze względu na zawarty składnik: ekstrakt z Ginkgo biloba wspiera
pamięć i koncentrację, pomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia mózgowego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie.
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Zawartość w porcji dziennej:

http://puwer.pl/produkt/ginkgoforte-memoryflav/

 

SKŁAD:

Ekstrakt suchy z liści Miłorzębu dwuklapkowego (Ginkgo Biloba) 4:1 - Substancja aktywna, Celuloza - Substancja wypełniająca, Skrobia
ziemniaczana - Substancja przeciw zbrylająca, Sole magnezowe kwasów tłuszczowych - Substancja przeciw zbrylająca, Dwutlenek
krzemu - Substancja przeciw zbrylająca.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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