Інформаційний лист щодо властивостей компонентів дієтичної добавки
ВІТРУМ® МЕМОРІ ПЛЮС/VITRUM® MEMORY PLUS
Сприяє покращенню уваги, пам’яті, розумової працездатності
Містить екстракт листя Гінкго Білоба
Назва: дієтична добавка ВІТРУМ® МЕМОРІ ПЛЮС/VITRUM® MEMORY PLUS
1 таблетка масою 462,5 мг містить:
Вітамін С
Екстракт листя Гінкго Білоба
в т.ч. флавонолових глiкозидiв

60,0 мг
19,0 мг
4,56 мг

Склад: кальцію фосфат двоосновний дигідрат, наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, L-аскорбінова
кислота, екстракт листя Гінкго Білоба, стабілізатор - гідроксипропілметилцелюлоза, стабілізатор - стеаринова
кислота, стабілізатор - магнію стеарат, стабілізатор - кроскармелоза натрію, антиспікаючий агент - кремнію
діоксид.
Науково підтверджені властивості вітаміну С та екстракту листя Гінкго Білоба*.
Екстракт листя Гінкго Білоба / Ginkgo Biloba, що містить флавонолові глікозиди, покращує мозковий
кровообіг та постачання мозку киснем, нормалізує обмін речовин в клітинах, реологічні властивості крові, а
також мікроциркуляцію.
Має регулюючий вплив на судинну систему, розширює дрібні артерії, підвищує тонус вен, тим самим
регулюючи кровонаповнення судин; перешкоджає тромбоутворенню; має протинабряковий ефект (головний
мозок, периферичні тканини); нормалізує нейромедіаторні процеси в центральній нервовій системі (ЦНС).
Має антигіпоксичну дію, покращує пам'ять і здатність до навчання; стимулює мозкову діяльність.
Вітамін C має виражені відновні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції
вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів,
стероїдних гормонів та інсуліну; необхідний для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації
сполучної та кісткової тканин. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза в кишечнику та бере
участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні
властивості.
Рекомендації до споживання:
може бути рекомендована для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітаміну C та
флавонолових глікозидів.
Застереження до споживання: не слід застосовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість
компонентів продукту, вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. Перед споживанням рекомендована
консультація лікаря.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен
використовуватися як замінник різних дієт.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1 таблетці на добу під час прийому їжі.
Термін споживання: 1 місяць, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Форма випуску: таблетки, масою 462,5 мг; по 30 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці.
60 таблеток
Умови зберігання: Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +15 °C до +25 °C та при

відносній вологості повітря не вище 60%.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ “Такеда
Україна”, 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 11. Контактний номер телефону: +38 (044) 390 09 09.
Найменування та місцезнаходження виробника: “Eagle Nutritionals, Inc.”, 111 Commerce Road, Carlstadt, NJ
07072, USA.
Найменування та місцезнаходження пакувальника: “Unipharm, Inc.”, 75 Progress Lane, Waterbury,
Connecticut (CT) 06705, USA.
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