NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. 10214 / 2016
Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
Produs certi cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
Cantitate Netă: 10,74 g
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:
®

COSMO PHARM

PREMIUM

30 capsule

Supliment alimentar

INGREDIENTE (358 mg/cps) : extract standardizat din frunze de Ginkgo biloba (Ginkgo
biloba) (G.B.E.) 50:1, echivalent 6.000 mg, cu 24% (28,8 mg) ginkgoflavoglicozide si 6% (7,2 mg)
terpenoide totale (ginkgolide și bilobalide), capsulă (gelatină, apă purificată), celuloză microcristalină (agent de încărcare), stearat de magneziu și dioxid de siliciu (agenți antiaglomeranți). Nu
conține alergeni. Valori nutriționale: 0,33 kj/0,068 kcal/cps.
Cant./cps %VNR*
Informații nutriționale:
Extract de Ginkgo biloba
120,00 mg **
Ginkgoflavoglicozide
28,80 mg
Terpenoide totale
7,20 mg
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: Tonic natural al sistemelor nervos și vascular. Are efect
antioxidant și acțiune specifică asupra sistemului nervos. Îmbunătățește circulația la nivelul creierului și al membrelor și scade agregarea
plachetară. Crește fluxul sanguin și asigură oxigenarea eficientă a
creierului. Optimizează funcțiile cerebrale în efort intelectual, stări de
oboseală, tulburări temporare de memorie, de atenție și de
concentrare. Eficient în: dureri de cap, amețeli, tulburări de auz (țiuit
și pocnete în urechi), de vedere, de echilibru sau de circulație („mâini
și picioare reci”). Intervine în ameliorarea simptomelor legate de
vârstă și întârzie procesul natural de îmbătrânire.
MOD DE UTILIZARE: 1 capsulă zilnic, la mic dejun sau prânz.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat femeilor gravide sau care alăptează, copiilor sub 12 ani, persoanelor aflate sub tratament anticoagulant sau antiagregant, precum și celor alergice la
oricare dintre ingredientele produsului. Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice de la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

