
   Suplementy dietetyczne
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Forever Ginkgo Plus®

Komu z nas nie zdarzy∏o si´ choç raz 
spytaç: „O czym to ja przed chwilà 
mówi∏am/em?” lub gwa∏townie poszu-
kiwaç w pami´ci czyjejÊ twarzy lub 
nazwiska, o których wiemy, ˝e sà prze-
cie˝ tu˝, tu˝... Kto z nas nie zna uczucia 
nag∏ego znu˝enia i zniech´cenia, które 
powoduje, ˝e nawet myÊleç si´ ju˝ nie 
chce! My, ludzie wspó∏czeÊni, ˝yjemy 
szybko, w ciàg∏ym napi´ciu, w poczu-
ciu ciàg∏ej gotowoÊci do dzia∏ania, jak-
by zapominajàc o tym, ˝e prawdziwie 
wydajna praca naszego umys∏u wyma-
ga skupienia, ciszy, koncentracji  
i ogólnie niez∏ej kondycji psychofizycz-
nej. Eksploatujemy nasze szare  
komórki ponad miar´, jednoczeÊnie 
ograniczajàc im iloÊç snu, dostarczane-
go tlenu i substancji niezb´dnych  
do prawid∏owego dzia∏ania.
Forever Ginkgo Plus to kolejny (obok 
Forever Lycium Plus) uk∏on Forever  
Living Products w stron´ wielowie-
kowej tradycji naturalnej medycyny 
chiƒskiej. Sk∏ad tego unikalnego 
produktu, czyli kompozycj´ mi∏orz´bu 
japoƒskiego (Ginkgo bilobae), rdestu, 
grzybów ganoderma oraz owoców 
cytryƒca chiƒskiego, dobrali dla nas 

najlepsi chiƒscy zielarze, mistrzowie  
w planowaniu skojarzonego dzia∏ania 
zió∏, zwanego synergià. Sk∏adniki  
Forever Ginkgo Plus dzia∏ajàc  
synergicznie, o˝ywiajà procesy 
myÊlenia, kojarzenia i pami´ci tak, 
abyÊmy ju˝ nigdy nie „gubili myÊli”.  
Nic wi´c dziwnego, ˝e na oryginalnej 
etykiecie Forever Ginkgo Plus przeczy-
taç mo˝na, i˝ jest to „od˝ywianie  
dla myÊlenia”. A poniewa˝ nasz  
umys∏ najlepiej pracuje, 
kiedy ogólnie dobrze si´ czujemy, 
nikogo nie powinno te˝ dziwiç, ˝e 
rdest, ganoderma i owoce cytryƒca 
od wieków uwa˝ane by∏y tak˝e za 
naturalne czynniki wzmacniajàce 
i dodajàce energii ˝yciowej.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Standaryzowany ekstrakt 
flawonoidowo-terpenoidowy z liÊci 
mi∏orz´bu japoƒskiego (Ginkgo bilobae), 
grzyby Reishi (Ganoderma lucidum), 
owoce cytryƒca chiƒskiego (Schizandra  
chinensis), rdest (Polygonum 
multiflorum).

Dane suplementacyjne 	 1 tabletka

Ekstrakt Ginkgo bilobae, standaryzowany 

flawonoidowo-terpenoidowy, sproszkowany (liÊç) 30 mg

Reishi (Ganoderma lucidum), 

sproszkowana grzybnia 210 mg

Cytryniec chiƒski (Schizandra chinensis), 

sproszkowane jagody  130 mg

Rdest wielokwiatowy (Polygonum multiflorum), 

sproszkowany korzeƒ 110 mg

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod: 73

•  Zwi´ksza dop∏yw krwi  
do mózgu

• Usprawnia krà˝enie

• Dodaje energii

•  Zawiera zio∏a wspomagajàce 
dzia∏anie ginkgo


