
Mantra
Ginkgo OPC 

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys, kurį sudaro 
svarbiausi vitaminai ir mikroelementai

 > Ginkmedžių lapai 
 > Vynuogių sėklos

Kraujagyslėms ir smegenims

iš gamtos

iš gamtos



Puikus poveikis – optimaliai maitinamos kraujagyslės!

Padėkite savo kraujagyslėms ir smegenims optimaliai funkcionuoti, 
vartojant unikalų maistinių medžiagų / augalų derinį, kurio sudėtyje:
> Ginkmedžio lapų ekstraktas (su 24% fl avanoidų) 100 mg*
> Vynuogių sėklų ekstraktas (su 85% polifenolių) 100 mg*
> Vitaminas CVitaminas C (160 mg*),  (160 mg*), vitaminas Evitaminas E (10 mg*),  (10 mg*), cinkascinkas (5,2 mg*),  (5,2 mg*), be-be-

ta-karotinasta-karotinas (2,5 mg*),  (2,5 mg*), vitaminas Bvitaminas B66 (4,2 mg*), (4,2 mg*), folio rūgštis folio rūgštis (400 (400 
μg*) ir μg*) ir vitaminas Bvitaminas B1212 (2,5 μg*)  (2,5 μg*)      (* paros dozė)

Geras kraujo pratekėjimas ir apsauga nuo antioksidacinės pažaidos yra es-
miniai kraujagyslių priežiūros ir smegenų funkcijos veiksniai. Taip pat svar-
bus optimalus homocisteino kiekis, nes padidintas homocisteino kiekis yra 
kraujagyslių kalcifi kacijos rizikos veiksnys.
Todėl svarbu tiksliai vartoti specialiai sukurtą maistinių medžiagų derinį.
> Ginkmedžio lapų ekstraktas yra labai svarbus. Jis skatina kraujo tėkmės 

savybes, cirkuliaciją ir praeinamumą. Be to, ginkmedžio lapų ekstraktas 
sugeba absorbuoti laisvus radikalus. Įrodyta, kad ginkmedis palaiko tam 
tikrų neuromediatorių, kurie įtakoja atmintį ir mokymąsi, funkciją sme-
genyse. Ginkmedžio lapų ekstraktas yra žinomas dėl šių savybių ir buvo 
naudojamas daugelį metų.

> Vynuogių sėklų ekstrakte yra polifenolių, tokių kaip resveratrolis. Polife-
noliai turi antioksidacinių ir priešuždegiminių savybių, kurios yra svarbios 
kraujagyslėms. Be to, vynuogių sėklos yra žinomos dėl raudonojo vyno. 
Atrasta, kad jame esantys polifenoliai turi apsauginių savybių, kurios yra 
moksliškai pagrįstos ir svarbios.

> B grupės vitaminai (B2, B6, B9, B12), folio rūgštis, vitaminai C ir E, 
taip pat beta-karotinas palaiko antioksidacines savybes. 

 Taip pat vitaminai B6, B12 ir folio rūgštis gali turėti teigiamą poveikį   
homocisteino kiekiui.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra Gingko OPC papildus?
> Tai stiprus poveikis dėl unikalaus ginkmedžio lapų ekstrakto ir vynuogių 

sėklų ekstrakto derinio, papildyto vitaminais ir beta-karotinu
> palaiko normalų nervų sistemos funkcionavimą
> palaiko normalią medžiagų apykaitą
> palaiko normalią homocisteino apykaitą
> prisideda prie normalios psichologinės funkcijos

Mantra Ginkgo OPC
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  90 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę per parą

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


