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Xcel Health Gingko Biloba 2000mg

  

Viên b? não Xcel Health Gingko Biloba 2000mg có thành ph?n chính là chi?t xu?t t? qu? c?a cây b?ch qu? (Ginkgo Biloba) ???c nuôi tr?ng t?i
Úc trong môi tr??ng s?ch không ô nhi?m. Lo?i cây này ???c coi là loài có tu?i nh?t trên trái ??t, ?ã có t? hàng tri?u n?m nay và ???c các chuyên
gia cho r?ng có ch?a r?t nhi?u thành ph?n quý, t?t cho c?i thi?n b?nh v? máu và th?n kinh não b?. Hai thành ph?n h?u ích nh?t trong b?ch qu? là
flavanoid và terpanoid (g?m 2 ho?t ch?t gingkolides và bilobalides).  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Price 
590,000 ?

H?i v? s?n ph?m này 

Description 

??C ?I?M N?I B?T

Viên b? não Xcel Health Gingko Biloba 2000mg có thành ph?n chính là chi?t xu?t t? qu? c?a cây b?ch qu? (Ginkgo Biloba) ???c nuôi tr?ng t?i
Úc trong môi tr??ng s?ch không ô nhi?m. Lo?i cây này ???c coi là loài có tu?i nh?t trên trái ??t, ?ã có t? hàng tri?u n?m nay và ???c các chuyên
gia cho r?ng có ch?a r?t nhi?u thành ph?n quý, t?t cho c?i thi?n b?nh v? máu và th?n kinh não b?. Hai thành ph?n h?u ích nh?t trong b?ch qu? là
flavanoid và terpanoid (g?m 2 ho?t ch?t gingkolides và bilobalides). Terpanoid có tác d?ng h? tr? cho s? tu?n hoàn máu t?i não và các b? ph?n
trong c? th? b?ng cách làm giãn m?ch máu, gi?m ?? “dính” c?a ti?u c?u, chuy?n d??ng ch?t t?i các mô. Flavanoid glycosides là ch?t ch?ng oxy
hóa m?nh m?, giúp ?n ??nh các g?c t? do trong c? th?. Do v?y, vi?c s? d?ng viên b? não Xcel Health Gingko Biloba 2000mg giúp h? tr? b?o v?
t? bào th?n kinh, c?i thi?n s?c kh?e tim m?ch, s?c kh?e não b? và ng?n ng?a ??t qu?. ??ng th?i, nó còn giúp t?ng c??ng trí nh? và nâng cao kh?
n?ng làm vi?c c?ng nh? t?c ?? x? lý thông tin và h?c t?p cho ng??i s? d?ng.

S?n ph?m Xcel Health Gingko Biloba 2000mg s? d?ng chi?t xu?t qu? b?ch qu? nên r?t an toàn cho ng??i s? d?ng. Ngoài chi?t xu?t b?ch qu?,
viên u?ng Xcel Health còn ???c b? sung calcium phosphate, c?i thi?n  n?ng ?? canxi trong máu, gi?m loãng x??ng, giúp duy trì s?c kho? t?ng
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th?.

Công d?ng c?a Xcel Health Gingko Biloba 2000mg:

Giúp c?i thi?n trí nh? và t?ng kh? n?ng nh?n th?c
T?ng kh? n?ng t?p trung, t?ng t?c ?? x? lý thông tin
T?ng c??ng ch?c n?ng tu?n hoàn não, b? sung d??ng ch?t cho não b? kh?e m?nh
Gi?m stress, lo l?ng, tr?m c?m và các tri?u ch?ng khác liên quan ??n b?nh Alzheimer, b?nh suy gi?m nh?n th?c liên quan ??n lão hóa
Giúp ?i?u tr? ch?ng ?au ??u và ?au n?a ??u
Giúp b?n thành m?ch, làm d?o dai m?ch máu
H? tr? cho tu?n hoàn ngo?i vi
Ng?n ng?a ??t qu?
Ch?ng d? ?ng, kháng viêm

Thành ph?n:

Thành ph?n chính: Gingko Biloba – 40mg t??ng ???ng v?i 2000mg lá b?ch qu? khô

Thành ph?n ph?: Calcium hydrogen phosphate, Microcrystalline Cellulose, Silica colloidal anhydrous, crospovidone và magnesium stearate.

H??ng d?n s? d?ng:

Li?u l??ng: 3 viên m?i ngày, m?i l?n 1 viên cùng b?a ?n.

B?o qu?n s?n ph?m:

? n?i khô ráo, thoáng mát, d??i 30 ?? C. Tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng m?t tr?i ??ng th?i c?ng c?n tránh n?i ?m th?p. ?? xa t?m tay tr? em.

Tham kh?o ý ki?n c?a chuyên gia tr??c khi s? d?ng n?u b?n ?ang s? d?ng các s?n ph?m kê ??n khác.

??i t??ng s? d?ng:

Dành cho ng??i l?n và tr? em trên 12 tu?i, hi?u qu? t?t cho các tr??ng h?p:

Ng??i suy gi?m trí nh?, tu?n hoàn não kém.
Ng??i th??ng xuyên g?p tình tr?ng ?au ??u, hoa m?t, chóng m?t, m?t ng?, m?t th?ng b?ng do thi?u máu lên não, có h?i ch?ng ti?n ?ình
Ng??i th??ng xuyên làm vi?c trí óc c?ng th?ng
H?c sinh, sinh viên trong giai ?o?n thi c?
Ng??i ?ang g?p v?n ?? thoái hóa th?n kinh: suy gi?m trí nh?, sa sút trí tu?

L?u ý khi s? d?ng:

S?n ph?m không có tác d?ng thay th? các s?n ph?m kê ??n h? áp

S?n ph?m không dùng ??i v?i:

Tr? em d??i 12 tu?i
Ph? n? có thai ho?c ?ang cho con bú
Ng??i m?n c?m v?i b?ch qu?
Ng??i có h?i ch?ng máu ch?m ?ông, ?ang ch?y máu ho?c ?ang s? d?ng thu?c ch?ng ?ông máu
Ng??i chu?n b? ph?u thu?t
Ng??i ?ang s? d?ng thu?c ch?ng ??ng kinh ho?c có ti?n s? ??ng kinh
Ng??i có c?n huy?t áp c?p
Ng??i xu?t huy?t não
Ph? n? rong kinh, trong th?i k? kinh nguy?t
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