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Solgar, Ginkgo Biloba, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego,
60 kapsułek
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Solgar jest firmą oferującą preparaty ziołowe, które zawierają w jednej kapsułce jednocześnie ekstrakt ziołowy i świeże sproszkowane
zioła. Uzyskuje się wtedy preparat ziołowy o pełnej sile działania zioła występującego w naturze.

Na przestrzeni wieków ludzie uczyli się pozyskiwania drogocennych ziół. Wykonywano nalewki, które były ekstraktami, w ten sposób
wzmacniano siłę działania zioła. Jednak podczas ekstrakcji za pomocą alkoholu niektóre istotne składniki zioła ulegały zniszczeniu lub
osłabieniu. Z drugiej strony zioła spożywane na surowo lub w postaci naparów były zbyt słabe, aby dawać skuteczne, zadawalające
rezultaty o określonym czasie. Obecne najsilniej działające dostępne preparaty ziołowe to preparaty standaryzowane o pełnej sile
działania oferowanej przez Solgara.

Standaryzowane zioła o Pełnej Sile Działania firmy Solgar zapewniają stały i jednolity poziom roślinnych składników odżywczych. W
unikalnym procesie mieszany jest wystandaryzowany ekstrakt ziołowy zawierający kontrolowaną ilość ważnych związków roślinnych ze
wszystkimi składnikami występującymi w nieprzetworzonym ziole. W rezultacie otrzymujemy unikalny, wysokiej, jakości wyciąg ziołowy
o synergistycznie pełnej sile działania zioła występującego w naturze.

Dzięki takiej technologii w kapsułce obecne są takie substancje jak: glikozydy flawonowe miłorzębu, laktony terpenowe, kwercytyna,
kaempferol, izorhamnetyna, glukoza, ramnoza, proantycyjanidy oraz ginkolidy i bilobalidy #℣佐⌡⌀琀攀 搀眀椀攀 猀甀戀猀琀愀渀挀樀攀 猁Ԁ 挀栀愀爀愀欀琀攀爀礀猀琀礀挀稀渀攀
wyłącznie dla miłorzęby japońskiego#℣䍐⌡⌀⸀ 一椀攀 猁Ԁ 漀渀攀 漀戀攀挀渀攀 眀 瀀爀漀搀甀欀琀愀挀栀 稀愀眀椀攀爀愀樁Ԁ挀礀挀栀 琀礀氀欀漀 攀欀猀琀爀愀欀琀礀Ⰰ 稀渀愀挀稀渀椀攀 漀戀渀椁簀愀樁Ԁ挀 椀挀栀
skuteczność lub wręcz uniemożliwiając ich oddziaływanie na niektóre funkcje organizmu.

Miłorząb japoński w tradycyjnej medycynie chińskiej stosowany jest od tysięcy lat, głównie celem wzmocnienia, płuc oraz przy
odmrożeniach. Wyciąg z liści miłorzębu jest współcześnie używany w leczeniu różnych objawów demencji #℣佐⌡⌀甀琀爀愀琀愀 瀀愀洀椁ᤀ挀椀Ⰰ 猀瀀愀搀攀欀 猀椁䈀
życiowych, choroba Alzheimera#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 眀 稀愀戀甀爀稀攀渀椀愀挀栀 欀爁ԁ簀攀渀椀愀 漀戀眀漀搀漀眀攀最漀⸀ 匀眀漀樀攀 搀稀椀愁䈁Ԁ渀椀攀 洀椁䈀漀爀稁Ԁ戀 稀愀眀搀稀椁ᤀ挀稀愀 最氀椀欀漀稀礀搀漀洀
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flawinowym (głównie kwercetyna, kemferol i izoramnetyna) i terpenolaktonom (ginkgolidy A,B,C oraz bilobalidy).

Właściwości

wykazuje działanie aktyoksydacyjbe (neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników)
zapobiega niedotlenieniu i obumieraniu komóek mózgowych (poprawa funkcji kognitywnych, łagodzenie objawów demencji)
poprawia ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego
poprawiw ukrwienie mózgu, siatkówki oka, kończyn dolnych
pozwala utrzymać właściwy poziom cholesterolu
zapobiega agregacji (zlepianiu) krwinek krwi, dzięki czemu występuje mniejsze prawdopodobieństwo wystapienia zakrzepów
może być pomocny mężczyznom z zaburzeniamu wzwodu (dzięki zwiększonemu przepływowi krwii w genitaliach)

Wskazania

Ekstrakt z miłorzębu jest szczególnie pomocny dla osób dotkniętych demencja, chorobą Alzheimera, przy wszelkich zaburzeniach
krążenia mózgowego i obwodowego, oraz przy leczeniu zaburzeń ucha wewnętrznego.

Skład

Jedna kapsułka zawiera: Składniki aktywne: Wyciąg z liści Miłorzębu Japońskiego 90 mg #℣佐⌡⌀猀琀愀渀搀愀爀礀稀漀眀愀渀礀Ⰰ ㈀Ⰰ㘀 嬀㈀㐀─崀 最氀椀欀漀稀礀搀礀
flawonowe miłorzębu 5,4 mg [6%] laktony terpenowe, #℣䍐⌡⌀ 䰀椁嬁܀ 䴀椁䈀漀爀稁ᤀ戀甀 䨀愀瀀漁䐀猀欀椀攀最漀 㐀㔀 洀最 ⌡⍏倣℣sproszkowany, nieprzetworzony#℣䍐⌡⌀⸀  Naturalne
substancje pomocnicze: Otoczka kapsułki #℣佐⌡⌀栀礀搀爀漀欀猀礀瀀爀漀瀀礀氀漀洀攀琀礀氀漀挀攀氀甀氀漀稀愀⌡⍃倣℣, Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
Substancja Przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu, Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytoO2X®** [mieszanina
betakarotenu naturalnego pochodzenia (zawiera soję) i kwasu askorbinowego]

Dawkowanie

1 do 3 kapsułek dziennie

** PhytoO2X® to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów, która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Ważne wskazówki

Osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi lub przyjmujące leki zmniejszające agregację płytek (np. aspiryna, acard, polocard), a także
antydepresanty, powinny skonsultować zażywanie ekstraktu ginkgo biloba z lekarzem.
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