Ginkgo tabletten
Voedingssupplementen
Wetenswaardigheden:
De Japanse tempelboom Ginkgo biloba behoort tot de oudste bomen ter wereld. Al duizenden jaren worden
in het Verre Oosten zijn werkzame stoffen, die zich vooral in de bladeren van de boom bevinden,
gewaardeerd.
Magnesium is de ideale vervanger voor ginkgo, omdat het bewezen bijdraagt aan het normale functioneren
van psyche en zenuwstelsel en ook aan een vermindering van moeheid en vermoeidheid.
Iedere tablet bevat 200 mg Ginkgo biloba bladeren, en 45 mg puur magnesium.
Inhoudsstoffen: Ginkgo-biloba-bladeren (33 %), magnesiumcarbonaat, maïszetmeel (vulstof),
magnesiumstearaat (antiklontermiddel).
per tablet

Ginko-biloba-bladeren
Magnesium

200 mg
45 mg

per dagelijkse
dosis
(=6 tabletten)
1200 mg
270 mg

% van de aanbevolen
dagelijkse behoefte
volgens NRV*
**
72

pro 100 g
tabletten
33 g
7g

* NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr. 1169/2011
** nog geen aanbevolen hoeveelheid beschikbaar

Aanbevolen gebruik: 3 x per dag 2 tabletten met voldoende vloeistof innemen. Ginkgo heeft een licht
bloedverdunnend effect. Personen die antistollingsmedicijnen gebruiken, moeten hun arts raadplegen
voordat ze Herbafit Ginkgo-tabletten innemen.
Beschermd tegen licht, droog en beneden 25 °C bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging voor een evenwichtige, gevarieerde
voeding en zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen bewaren. De
aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.

Inhoud 400 tabletten = 244 g
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