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Ginkgo 120 + stem 60 cps
HERBAGETICA
 
Ginkgo 120+ STEM reunește o combinație unică
de extracte naturale standardizate dedicate pentru
susținerea activă a memoriei și a performanțelor
cognitive indiferent de vârstă. Ginkgo 120+ STEM
livrează concentrația optimă recomandată de
Ginkgo Biloba, 120 mg/capsulă, extract
recunoscut pentru efectele intense de regenerare și
protecție neuronală.
Formula Ginkgo 120+STEM se completează cu
exactele de Ginseng Siberian, Alga AFA,
Ashwagandha, Spirulină și Chlorella. Împreună,
aceste extracte asigură stimularea activității
cerebrale, protecția sistemului nervos și susținerea

acestuia în perioadele de suprasolicitare.
Contribuie la:
• îmbunătățirea performanței cognitive
• îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, îmbunătăţirea memoriei de scurtă şi de lungă durată
• timpul de reacţie la stimulii exteriori este mult mai rapid, iar reflexele mai bune
• sporirea nivelului atenţiei, combaterea senzaţiei de somnolenţă
• menținerea memoriei o dată cu declinul vârstei
• susținerea funcției mentale la persoanele vârstnice
• păstrarea și rememorarea faptelor, menține o gândire clară și concentrată de zi cu zi
• încetineşte procesul de îmbătrânire şi senilitate prin favorizarea unei bune irigări şi oxigenări la
nivel cerebral
• protejează integritatea structurală şi funcţională a membranelor neuronale
• o circulație bună periferică
• atenuează senzaţiile de “ţiuit în urechi”, “mâini şi picioare reci”, ameţeli
• menţine elasticitatea vaselor de sânge, întăreşte pereţii venelor, reduce presiunea arterială
• previne tulburările de coagulare la nivelul capilarelor, ceea ce duce la normalizarea circulaţiei
sângelui
• susținerea sistemului imunitar
• funcția de purificare a organismului
• susținerea vitalității și activității organismului
• rezistența organismului la stres
• reducerea timpului necesar pentru a adormi
• îmbunătăţeşte funcţiile mentale ale persoanelor suprasolicitate
• păstrează un echilibru psihic, crescând producţia substanţelor neurotransmiţătorii
• are efect general de întinerire
• datorită proprietăţilor puternice antioxidante, încetineşte îmbătrânirea ţesuturilor, degenerarea
ADN-ului
 Alga AFA este o algă verde-albastră unică, cunoscută ca fiind cel mai puternic regenerator natural
de celule STEM. Prin conținutul natural de acid glutamic, Alga AFA are rolul de a crește
capacitatea de concentrare, îmbunătățește atenția și capacitatea de memorare. Alga AFA
este și o sursă bogată de proteine care hrănesc celulele nervoase și repară conexiunile
neuronale. Un avantaj în plus este și aportul de vitamine B care se obține prin a consuma Alga
AFA. Vitaminele din complexul B reduc stările de oboseală, depresie și anxietate.
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Adjuvant în: 

desfăşurarea normală a proceselor cognitive care ţin de memorie
stresul psihologic
boli neurologice (afecţiuni neuronale)
circulatie periferica deficitara
tulburări de vedere
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
amnezie
depresie
alzheimer
dureri de cap
boli neurodegenerative(Parkinson)

 

Ginkgo Biloba este compus din flavonoizi, antioxidanţi puternici, ce au capacitatea de a încetini
îmbătrânirea celulelor, şi din bilobalide şi ginkgolide al căror rol este de a stopa formarea
cheagurilor de sânge, îmbunătăţind în acelaşi timp circulaţia sangvină.

Ashwagandha (Withania somnifera) este o plantă adaptogenă, fiind recunoscut ca neuroprotector,
calmant pentru sistemul nervos și reglator hormonal. Folosită de peste 5 000 de ani în
medicina Ayurveda, Ashwagandha susține organismul în situații de stres, oboseală
și anxietate. Se recomandă persoanelor cu un stil de viața modern și stresant și celor cu probleme
de somn, anxietate, exces de cortizol și/sau probleme de fertilitate.

Ginsengul Siberian este eficient în creșterea acuității mentale și îmbunătățește
performanțele funcției cognitive, în plus acționează și ca un tonic general pentru organism.

Spirulina și Chlorella sunt alge care protejează creierul de acțiunea radicalilor liberi prin
creșterea activității a două enzime care au rolul de a neutraliza radicalii liberi, protejând creierul de
stresul oxidativ.
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Administrare

Administrare copii 14-18 ani                 1 capsulă                  pe zi     

Administrare adulți                       
 

         1 capsulă        
 

        pe zi 
     

                         

https://herbagetica.ro/tratament-cicrulatie-periferica-deficitara.html
https://herbagetica.ro/tratament-alzheimer.html
https://herbagetica.ro/tratament-boli-neurodegenerative.html

