Ginkgo mental capsules
Voedingssupplementen
Wetenswaardigheden: De Japanse tempelboom Ginkgo biloba behoort tot de oudste bomen ter wereld. Al
eeuwenlang worden zijn waardevolle ingrediënten, die zich vooral in de bladeren bevinden, gewaardeerd.
Door een meerstaps proces wordt het door ons gebruikte ginkgo-biloba-speciaal-extract gewonnen, waarbij
de waardevolle ingrediënten op bijzonder zorgvuldige wijze verrijkt worden en waarbij ongewenste
bijbehorende stoffen verwijderd worden. Vitamines van het zogenaamde Vitamine B-complex, die onder
anderen belangrijk zijn voor het zenuwstelsel, vullen het ginkgo-speciaal-extract op zinvolle wijze aan.
Bovendien zijn de volgende werkingen getest en officieel bevestigd door de EFSA, de Europese autoriteit
voor voedselveiligheid:
• Pantotheenzuur draagt bij aan een normale mentale gesteldheid.
• Thiamine draagt bij aan normaal psychisch functioneren.
Iedere capsule bevat 75 mg van het speciale Ginkgo-biloba-extract (50:1; extractiemiddel water 30 % en
ethanol 70 %) met telkens 18,4 mg flavonglycosiden en 4,9 mg ginkgolide-terpeenlactonen en een vitamineB-complex.
Inhoudsstoffen: Gelatine, microkristallijne cellulose (vulstof), extract uit Ginkgo-biloba-bladeren (17%),
magnesiumstearaat (antiklontermiddel), niacine, calcium-d-pantothenaat, vitamine B6-hydrochloride,
vitamine B2, vitamine B1-mononitraat, foliumzuur, biotine, vitamine B12.

per capsule
(= dagdosering)

% van de aanbevolen per 100 g
dagelijkse behoefte
capsules
volgens NRV*
Ginkgo-biloba-extract (50:1)
75 mg
**
17 g
Flavonglycosiden
18,4 mg
**
4g
Ginkgolide terpeenlactonen
4,9 mg
**
1g
Niacine
48 mg
300
11 g
Pantotheenzuur
18 mg
300
4g
Vitamine B2
4,2 mg
300
1g
Vitamine B6
4,2 mg
300
1g
Vitamine B1
3,3 mg
300
753 mg
Foliumzuur
600 µg
300
137 mg
Biotine
150 µg
300
34 mg
Vitamine B12
7,5 µg
300
2 mg
*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU)
Nr. 1169/2011
**nog geen aanbevolen hoeveelheid beschikbaar
Aanbevolen gebruik: 1 x daags 1 capsule bij een maaltijd met voldoende vloeistof innemen.
Gingko heeft een licht bloedverdunnende werking. Personen die antistollingsmiddelen gebruiken
moeten hun arts raadplegen voordat ze Herbafit Gingko-mental-capsule gebruiken.
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 kleine kinderen bewaren.
Inhoud 180 capsules = 77 g

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
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