Διατροφή

Forever Ginkgo Plus®
Τροφοδοτήστε τη δημιουργικότητά σας με
Ginkgo Biloba, το θρυλικό τονωτικό του
εγκεφάλου που έχει ιστορία 5000 χρόνων.
Το Forever Ginkgo Plus είναι ένα μοναδικό μείγμα τεσσάρων κινέζικων βοτάνων.
Το εκχύλισμα του φύλλου Ginkgo Biloba,
του βασικού συστατικού του, συνδυάζεται
με τα πανίσχυρα κινέζικα βότανα
Ganoderma από μανιτάρια Reishi, μούρα
Scisandra και επεξεργασμένο Fo – ti.
Το δέντρο του Ginkgo λέγεται ότι είναι το
παλαιότερο είδος δέντρου που έχει
επιζήσει. Έχει απίστευτα μεγάλη διάρκεια
ζωής (συχνά πάνω από 1000 χρόνια) και
είναι εκπληκτικά ανθεκτικό σε μύκητες και
έντομα. Το Ginkgo Biloba αποτελεί ένα
από τα δημοφιλέστερα συμπληρώματα
βοτάνων, που είναι διαθέσιμα στην
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Το εκχύλισμα από τα φύλλα του Ginkgo
παράγει φλαβονοειδή και τερπενοειδή, τα
οποία ενισχύουν τα τριχοειδή αγγεία.
Δρουν επίσης και σαν αντιοξειδωτικά. Το
Ginkgo έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την
κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο.
Τα μανιτάρια Reishi, τα μούρα Scisandra
και η επεξεργασμένη ρίζα Fo-ti περιέχουν
πολλά βιολογικά ενεργά στοιχεία, ενώ η
επεξεργασμένη ρίζα Fo-ti θεωρείται από
τους Κινέζους ως ένα από τα πιο ισχυρά
αντιγηραντικά βότανα. Τα βότανα αυτά σε
συνδυασμό, μετατρέπουν το Forever Gingo
Plus σε ένα αξιοθαύμαστο «τονωτικό του
εγκεφάλου».

Διατροφικές Πληροφορίες
Ποσότητα Δοσολογίας 1 Δισκίο
Δόσεις ανά Συσκευασία 60
Ποσότητα ανά Δισκίο
Εκχύλισμα φύλλων Ginkgo Biloba, σε σκόνη 30 mg*
(τιτλοδοτημένο να περιέχει 24% φλαβονογλυκοσίδες και 6% τερπενικές λακτόνες).
Reishi (Ganoderma Lucidum), σε σκόνη
210 mg*
(μανιτάρι)
Schisandra (wu – wei –zi: Schisandra
130 mg*
Chinensis), σε σκόνη (μούρα)
Σκόνη από ρίζα Fo-ti πολύγονου
110mg*
το πολυανθές (Polygonum multiflorum)
*Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη, Φωσφορικό
Ασβέστιο, Κυτταρίνη, Στεατικό Οξύ,
Καρμελόζη Νατριούχος Διασταυρούμενη,
Στεατικό Μαγνήσιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

• Ενισχύει την παροχή αίματος στον
εγκέφαλο

• Συμβάλλει στην υποστήριξη της
κυκλοφορίας

• Ανεβάζει τα επίπεδα ενέργειας

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 1 δισκίο, δυο φορές την ημέρα.
Προσοχή: Να συμβουλεύεστε το γιατρό
σας αν είστε κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης ή του θηλασμού, ή αν είστε
κάτω από θεραπευτική αγωγή.
Δεν ενδείκνυται για παιδιά.

• Περιέχει τονωτικά βότανα που
μεγιστοποιούν την ευεργετική
δράση του Ginkgo
KΩΔΙΚOΣ # 073

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε
τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Έκδοση 6

