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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Ginkgo Plus®

PONTOS-CHAVE

•Aumenta o fornecimento de sangue

 para o cérebro

•Ajuda a circulação sanguínea

•Aumenta o nível de energia

•Inclui plantas tonificantes para

 aumentar os benefícios do Ginkgo

MODO DE USAR
Tomar 1 comprimido duas vezes ao dia.

NOTA
O Ginkgo Plus não é recomendado 
durante a gravidez ou lactação, nem para 
crianças com idade inferior a 6 anos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

Tomas por Embalagem -  60 

QUANTIDADE POR TOMA

Extracto de Ginkgo Biloba, em pó (folha)

    (Padronizado até 24 % flavonóides/6% terpenóides) 30 mg *                        

Reishi (Ganoderma lucidum), em pó (cogumelo) 210 mg*

Schisandra (wu-wei-zi: Schisandra chinensis), em pó (bagas) 130 mg*

Fo-Ti curado  (he-shou-wu: Polygonum multiflorum), em pó (raiz) 110 mg*

 * Dose Diária não estabelecida

Alimente a sua criatividade com Ginkgo Bilo-
ba, o lendário “tónico do cérebro” desde há 5 
milénios. O Forever Ginkgo Plus é uma combi-
nação única de 4 plantas. Ao extracto de folhas 
do Ginkgo Biloba, o seu principal ingrediente, 
foram adicionadas as poderosas plantas chi-
nesas de Ganoderma dos Cogumelos Reishi, 
Bagas de Schisandra e Fo-Ti curado. 

A árvore do Ginkgo, é considerada como 
a mais antiga sobrevivente das espécies 

das árvores. Com grande longevidade (ge-
ralmente mais de 1000 anos), são extrema-
mente resistentes a fungos e insectos. O 
Ginkgo Biloba é um dos mais populares su-
plementos vegetais disponíveis na Europa e 
na América do Norte.

O extracto da folha do Ginkgo contém 
flavonóides e terpenóides que fortal-
ecem os vasos capilares. Actuam tam-
bém como antioxidantes. Estudos sobre 

o Ginkgo Biloba têm comprovado que 
este aumenta a circulação sanguínea ao 
cérebro. O Reishi, Schisandra e Fo-Ti 
contém muitos ingredientes activos bio-
lógicos sendo o Fo-Ti reconhecido pelos 
Chineses como uma das mais impor-
tantes plantas anti-envelhecimento. Em 
conjunto, estas extraordinárias plantas 
fazem do Forever Ginkgo Plus um in-
crível “Tónico Cerebral”. Experimente e 
comprove a eficácia!  

OUTROS INGREDIENTES
Celulose Microcristalina, Fosfato Tricálcico, 
Celulose, Ácido Esteárico, Croscarmelose 
de Sódio, Estearato de Magnésio.

CONTEÚDO
60 comprimidos.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.


