Neuro
Protect™
Încetinește procesele de îmbătrânire la nivel cerebral
NeuroProtect™ conține substanțe naturale biologic active
ce intervin favorabil în menținerea stării de funcționare
și sănătate a creierului. Reduce pierderea progresivă a
neuronilor cauzată de îmbătrânirea sau lezarea SNC,
procese ischemice cerebrale; stimulează neurogeneza și
regenerarea neuronilor prin acțiune similară cu a factorilor
de creștere neuronali. Extractul standardizat de Ginkgo
biloba îmbunătățește circulația sangvină (în special la nivelul
creierului), stimulează funcția mentală și influențează pozitiv
memoria, cât și alte funcții ale creierului. Curcuma longa
(turmeric), prin dizolvarea microplăcilor care se formează
între neuronii din creier, duce la încetinirea semnificativă
a apariției simptomatologiei bolii Alzheimer și efectelor
ei. Extractul standardizat de Lycium barbarum (goji), prin
moleculele sale de polizaharide unice și proprietățile sale
antioxidante, împiedică îmbătrânirea prematură, inclusiv
a funcțiilor creierului, și combat efectul radicalilor liberi.
Fosfatidilcolina este componenta majoră a materiei cenușii,
care, alături de lecitină cu rol important în tonicitatea
neuronală, completează eficient proprietățile produsului.
Astfel, prin extractele naturale pe care le conține, în asociere
cu lecitina și fosfatidilcolina, NeuroProtect™ reprezintă
combinația eficientă ce determină stimularea funcției
mentale, influențează în sens pozitiv procesele cognitive.

Recomandări: NeuroProtect™
întârzie procesele naturale ale
îmbătrânirii și menține un tonus
general ridicat, ameliorează
simptomele
neplăcute
legate de vârsta înaintată;
protejează celulele și țesuturile
organismului de atacul oxidativ
nociv al radicalilor liberi pe care
îi poate neutraliza și elimina.
Ajută la creșterea capacității de
învățare, memorare și redare
a informațiilor, fluiditatea
verbală, concentrarea, vigilența
și atenția, îmbunătățirea stării
emoționale, sociabilitatea,
adaptabilitatea, capacitatea
motorie.
Doza recomandată: 1 cps
x 2/zi, administrate până la
ora 16.00, în timpul meselor.
Se recomandă administrarea
minim 3 luni a produsului.

Prezentare: flacon cu 40 cps.
xxx g ℮
Notificare SNPMAPS,
nr AA xxxx/2015
Ingrediente (1 cps)
Ginkgo biloba
extract standardizat 24/6
Curcuma longa (turmeric)
Lycium barbarum extract
standardizat (fructe de Goji)
Vitis vinifera extract
(semințe de struguri roșii)
Fosfatidilcolina
Lecitina

mg/cps
60.0
70.0
50.0
20.0
30.0
30.0
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