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Ginkgo biloba cu ginseng si royal
jelly fiole 10 ml YONG KANG

GINKGO BILOBA, GINSENG & ROYAL  JELLY –
fiole pentru uz oral

Ginkgo Biloba (,,arborele pagodelor”)  este
considerat unul dintre arborii milenari ai planetei.
Extractul din frunzele lui a fost recomandat de
nenumarati medici si oameni de stiinta din toata
lumea, ca un excelent fitonutrient.

Ginseng-ul supranumit ,,radacina vietii” sau ,,regele
plantelor tonice” din China, utilizat de peste 4000 de
ani pentru calitatile sale energizante si revigorante,

creste în muntii Chang Pai Shan localizati în nord-estul provinciei Jilin (Kirin).

Royal Jelly (laptisor de matca) reprezinta secretia glandelor salivare ale albinelor lucratoare,
constituind hrana reginei albinelor dintr-un stup. Datorita compozitiei laptisorului de matca, ce
combina într-o reteta unica vitamine, minerale, proteine, aminoacizi esentiali, colagen si lecitina,
regina-mama are o durata de viata de 20 ori mai mare decât a albinelor care o hranesc.

Compozitie:

Fiecare fiola contine 1000 mg Extract din frunze de Ginkgo Biloba, 300 mg Royal Jelly, 200 mg
Extract din radacina de Panax Ginseng, miere.

Efecte:

Extractul de Ginkgo Biloba regleaza aportul de sânge la nivel cerebral, cardiac si periferic
(membrele superioare si inferioare). Mareste tonusul venos, inhiba coagularea sângelui. Amelioreaza
progresiv memoria si capacitatea de concentrare, protejând celulele nervoase împotriva diverselor
agresiuni.

Extractul din ,,radacina vietii” normalizeaza activitatea sistemului nervos central, diminuând
oboseala si grabind recuperarea în perioadele de convalescenta. Îmbunatateste somnul, activitatea
fizica si psihica, adjuvant în cefalee. Este energizant si intensifica metabolismul. Are efect benefic în
circulatia sanguina. Stimuleaza biosinteza acizilor nucleici si a proteinelor, creste fertilitatea si
potenta sexuala. Tonifica epidermul, cu efect anti-senescenta.

Royal Jelly stimuleaza glandele suprarenale, ceea ce are ca rezultat cresterea metabolismului si
scaderea în greutate. Este un energizant prin excelenta, prelungeste tineretea, creste apetitul si
îmbunatateste performantele sexuale. Îndeparteaza anxietatea, stimuleaza memoria si creste
imunitatea organismului. Colagenul mentine pielea neteda si tânara. Creste performantele
sportivilor.

Extractul compus este un adjuvant în tulburarile de memorie si concentrare, ameteli, tiuit în urechi, 
dureri de cap (atunci când au fost eliminate de catre medic alte complicatii). Este indicat atunci
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când mâinile sau picioarele sunt reci, în durerile de la nivelul gambei (crampe musculare) provocate
de o circulatie locala deficitara. Este adjuvant în stari convalescente prelungite cu imunitate scazuta,
insomnie, astenie fizica si psihica, tulburari trofice ale epidermei.

Utilizare:

O data sau de doua ori pe zi, câte una sau doua fiole. Se perforeaza capacul din latex al fiolei cu
vârful ascutit al paiului  inclus în cutie si se bea continutul.

Precautii:

A se evita în timpul sarcinii. A nu se lasa la îndemâna si la vederea copiilor mici. Daca sunteti alergic
la întepatura de albina, nu înseamna neaparat ca nu puteti lua Royal Jelly. Totusi, orice produs al
albinelor poate deveni alergen la indivizii susceptibili. În caz de reactie alergica, se recomanda
întreruperea administrarii produsului si consultarea de urgenta a medicului. Produsul este un
supliment alimentar si nu trebuie sa înlocuiasca o dieta variata si echilibrata. A nu se utiliza dupa
data de expirare înscrisa pe ambalaj. A nu se depasi doza zilnica  recomandata (maximum 4 fiole/
zi).Conservare: A se pastra în ambalajul original, la loc uscat, la temperatura camerei
(15-25Ã¢â€”Â¦C) si ferit de lumina directa a soarelui.

Termen de valabilitate:

3 ani de la data fabricatiei (înscrisa pe ambalaj). Ginkgo  Biloba,  Ginseng &  Royal Jelly este un
produs natural, netoxic si inofensiv pentru corpul uman.


