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XeniVit GINKOMAG PLUS na pamięć i koncentrację 120
kapsułek
 

Cena: 29,54 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps. (12 blist.po 10 szt.

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT GINKOMAG 120KAPS

**Opis produktu:**

Ginkomag Plus zawiera w swoim składzie unikalną kombinację witamin oraz wysoko skoncentrowanego ekstraktu z miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba), który przyczynia
się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych.
Dodatkowo Ginkomag Plus zawiera w swoim składzie lecytynę sojową i magnez.

**Składniki:**

Magnez (tlenek magnezu), ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) standaryzowany na 18% flawonoglikozydów i 4%
laktonów terpenowych, hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) - kapsułka roślinna Vcaps®, lecytyna sojowa, substancja wypełniająca -
celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca – roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia).

**Działanie:**

Miłorząb japoński wspomaga krążenie krwi w mózgu, równowagę psychiczną oraz wspiera dobre samopoczucie. Kwas pantotenowy
pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej
na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu energetycznego, wraz z magnezem i
witaminą B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

120 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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