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Doppelherz Aktiv Ginkgo Duo na krążenie mózgowe i żylne 60
kapsułek
 

Cena: 26,38 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:  Wyciąg z Ginkgo biloba (50:1) standaryzowany - 50 mg  Olej rybi (z 35% omega-3) w tym 60
mg DHA -500mg Witamina B1 -0,55 mg  Witamina B3 (niacyna) -8 mg  Witamina B5 (kwas pantotenowy) -4,5 mg  Witamina B12 -1,25 µg
Witamina E - 6 mg  olej rybi (min. 35% omega-3), żelatyna, subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba, DER 50:1), olej sojowy rafinowany, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: wosk
pszczeli biały i żółty, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, octan alfa-tokoferylu (wit. E), amid kwasu
nikotynowego (wit. B3), D-pantotenian wapnia (wit. B5), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina (wit. B12), barwnik:
dwutlenek tytanu, monoazotan tiaminy (wit. B1), barwnik: kompleks miedziowy chlorofiliny.  Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat
może być stosowany przez chorych na cukrzycę.  Wskazania Preparat jest zalecany dla wspomagania krążenia mózgowego i
obwodowego (w kończynach) dla usprawnienia zapamiętywania i kojarzenia oraz wzmocnienia krążenia żylnego w kończynach. Zawiera
wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego oraz kwasy tłuszczowe omega-3.  Działanie Podczas pracy
umysłowej i procesów zapamiętywania komórki mózgu zużywają zwiększone ilości tlenu i glukozy. Wyciąg z Ginkgo biloba usprawnia
krążenie mózgowe oraz obwodowe i poprzez to zaopatrzenie komórek nerwowych w tlen i substancje odżywcze. Dzięki temu wpływa
pozytywnie na procesy zapamiętywania i kojarzenia w mózgu oraz działa opóźniająco na procesy starzenia.  Bioflawonoidy zawarte w
wyciągu z miłorzębu wpływają również korzystnie na stan naczyń włosowatych w kończynach, co usprawnia krążenie żylne. Pozwala to
na ograniczenie uczucia ciężkości w kończynach oraz odczucia zimna w stopach i dłoniach. Preparat zawiera wyciąg standaryzowany
na zawartość co najmniej 24% flawonoidów i 6% terpenów.  Kwas tłuszczowy DHA (typu omega-3) oraz witaminy z grupy B (wit. B1, B3,
B5, B12) działają synergistycznie, wzmacniając korzystne działanie miłorzębu na funkcje umysłowe i sprawność umysłową (wit. B5).
Zapotrzebowanie na te witaminy zwiększa się szczególnie w okresach intensywnej pracy układu nerwowego i u osób starszych.  
Dawkowanie 1 kapsułka dziennie po posiłku; popić obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej 2–3 miesięczne
stosowanie.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie
należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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