Натуральний препарат для покращення
мозкового та переферичного кровообігу
П окращує кровопостачання мозку та сітківки 1,4
■■ А ктивізує когнітивні функції , стимулює роботу мозку та покращує пам ’ ять 2,3
■■ П ідвищує концентрацію уваги 1
■■ П ідвищує еластичність судин 1
■■

ЦЕРЕБРОВІТАЛ® – оригінальний препарат на основі
стандартизованих екстрактів гінкго білоби , готу коли та лецитину
ЦЕРЕБРОВІТАЛ ® завдяки своєму складу, максимально покращує неврологічну та офтальмологічну
симптоматику. ЦЕРЕБРОВІТАЛ® рекомендований в комплексній терапії хронічних порушень мозкового
кровообігу та патології сітківки судинного генезу.

1 капсула містить:
стандартизовані екстракти EUSA (Франція)
Гінкго білоба / Ginkgo biloba

50 мг

Готу коли / Gotu kola

100 мг

Лецитин / Lecithin

200 мг

Спосіб застосування: 1 капсула 2 рази на добу.
Тривалість курсового прийому: 2-3 місяці.
При необхідності курс можна повторити.
Форма випуску: 30 капсул.

ЦЕРЕБРОВІТАЛ® ЗБЕРЕЖЕ ВАШУ ПАМ’ЯТЬ ТА ЗІР НА ДОВГІ РОКИ

НЕВРОЛОГІЯ
ЦЕРЕБРОВІТАЛ ® - комбінований рослинний засіб із збалансованим складом для покращення
мозкового та периферичного кровообігу, поліпшення пам‘яті та концентрації уваги, нормалізації
зорових функцій, профілактики порушень кровообігу мозку та очей пов‘язаних з віковими змінами
Гінкго білоба покращує кровопостачання в здорових та ішемізованих ділянках, стимулює пам’ять
та розумову діяльність, попереджує руйнування нервових клітин і тромбоутворення, покращує
метаболічні процеси.
Готу кола чинить стимулюючий вплив на кору головного мозку, активізує розумову діяльність, в той
же час знижує тривогу та заспокоює, володіє легким гіпотензивним ефектом, стимулює відновлення
нервових волокон після пошкодження, покращує венозний та капілярний кровообіг.
Лецитин забезпечує живлення нервових клітин, сприяє їх регенерації, покращує нервову провідність, засвоєння жиророзчинних вітамінів, перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок.
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ЦЕРЕБРОВІТАЛ® покращує
кровопостачання, метаболізм в
нейронах, передачу нервових імпульсів,
живить нервові клітини,
стимулює роботу мозку та сприяє
нормалізації зорових функцій 5,6
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