
Substanţele active din extractul de Ginkgo biloba contribuie la menţinerea circulaţiei cerebrale şi a 
funcţiilor cognitive normale. Util în caz de efort intelectual crescut. De asemenea, ajută la funcţio-
narea normală a circulaţiei la nivelul capilarelor, fiind benefic pentru toate organele intens vascu-
larizate (inimă, ficat, plămâni, splină) şi contribuie la reducerea disconfortului asociat senzaţiei de 
mâini şi picioare reci. 
Ginkgo biloba Princeps contribuie la protejarea membranelor celulare împotriva stresului oxidativ 
şi, astfel, la reducerea proceselor de îmbătrânire prematură.

Extract din frunze de Ginkgo biloba (standardizat la 24% ginkgoflavonoide şi 6% terpene 
lactonice) - 80 mg.

Se administrează oral, câte o capsulă de 3 ori pe zi, în timpul meselor.

Ginkgo biloba este un copac unic, un simbol al longevităţii, o adevărată minune a lumii da-
torită substanţelor active pe care le conține. Ginkgo biloba este un amestec de aproximativ 
100 de substanțe biologic active cu acțiune sinergică, cele mai importante fiind: flavonoidele 
şi terpenele (ginkgolide şi bilobalide) care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxi-
dativ, la funcţionarea normală a circulaţiei (în special la nivel cerebral şi al extremităţilor) şi la 
menţinerea capacităţii de concentrare şi memorare.

Produsul este destinat exclusiv adulților. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată 
şi echilibrată şi un mod de viață sănătos. În cazul unor afecțiuni cronice sau al urmării unui 
tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării acestui 
produs. Nu se recomandă persoanelor cu intoleranță la lactoză. Nu este recomandat persoa-
nelor alergice la oricare dintre componentele produsului. A nu se utiliza după data de expirare 
înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, 
în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. A nu se depăşi doza recomandată pentru 
consumul zilnic. 
Poate interacționa cu anticonvulsivante, anticoagulante, antiagregant-plachetare, agenți 
trombolitici, heparine cu masă moleculară redusă, insuline, inhibitori ai monoaminoxidazei, 
diuretice tiazidice sau antiinflamatoare nesteroidiene la administrarea concomitentă.
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