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Telom-r cerebral 120 cps DVR
PHARM

Ajută la îmbunătăţirea atenţiei, capacităţii de
concentrare şi memoriei. Extractele din compoziţie
sunt eficente în caz de tulburări cerebrale şi sunt o
sursă naturală de antioxidanţi pentru creier.

Mod de utilizare: Câte 1-2 capsule, de 2 ori pe zi.

Ingrediente/capsulă: Astragalus (Astragalus membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 20:1,
cu min. 50% polizaharide, uscat: 100mg; capsulă de gelatină tare; Ginkgo biloba, frunze, extract
hidroalcoolic  24/6, cu 24% flavonoide și 6% terpenoide: 80mg; Chlorella (Chlorella vulgaris),
pulbere: 60mg; Țelină (Apium graveolens), fructe, pulbere: 60mg; Lăptișor-de-matcă liofilizat: 40mg;
Păducel  (Crataegus oxyacantha), fructe, extract hidroalcoolic 4:1: 40mg; Astragalus (Astragalus
membranaceus), rădăcină, pulbere: 19,88mg; Mentă (Mentha piperita), ulei esențial: 0,04mg;
Cuișoare (Eugenia caryophylus), ulei esențial: 0,04mg; Ravintsara (Cinnamomum camphora), ulei
esențial: 0,04mg.

Acțiuni fiziologice:

Astragalus membranaceus: Susține sănătatea vaselor de sânge, contribuie la menținerea unei
tensiuni arteriale normale, ajută la menținerea fluidității fiziologice a sângelui, poate proteja funcția
cardiacă; contribuie la menținerea sănătății imunitare, susține apărarea naturală a organismului,
contribuie la apărarea organismului împotriva agenților externi, crește rezistența organismului în
caz de condiții ambientale neprielnice; este un tonic ce contribuie la activitatea adaptogenă, susține
rezistența fizică și mintală a organismului; are un rol antioxidant protejând, celulele și țesuturile de
deteriorările oxidative.

Ginkgo biloba: Susține circulația sângelui în creier, ajută la menținerea performanțelor creierului
la persoanele în vârstă.

Chlorella: Întreține energia și tonusul; sursă naturală de nutrienți esențiali, de vitamine și de
minerale; întărește vitalitatea; utilizată în caz de oboseală temporară. Susține sistemul de apărare.

Păducelul: Menține sănătatea cardiovasculară datorită flavonoidelor, proantocianinelor,
glicozidelor și iridoidelor. 

Precauții: Poate interacționa cu medicamentele imunosupresive (persoane cu transplant). A se
întrerupe administrarea produsului înaintea intervențiilor chirurgicale (crește riscul sângerării).
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Prezentare: Flacon cu 120 capsule.

Contraindicații: Poate interacționa cu anticoagulante, antiagregant-plachetare, agenți trombolitici,
heparine cu masa moleculară redusă, anticonvulsivante, insulină, inhibitori ai monoaminoxidazei,
antiinflamatoare nesteroidice sau diuretice tiazidice la administrarea concomitentă. Alergie la Țelină
și la alte plante din Fam. Apiaceaea (Umbeli fere).


