
Refine constă din două 
ingrediente care au fost utilizate 
de milenii pentru a susține 
funcțiile cognitive, pentru a 
sprijini memoria sănătoasă, 
pentru a îmbunătăți nivelul de 
energie, pentru a promova 
oboseala mentală și pentru a 
îmbunătăți fluxul sanguin.*(1)

GINKGO BILOBA
• Ginkgo conține cantități mari de favonoide și terpenoide,

care sunt compuși cunoscuți pentru activitatea lor
antioxidantă puternică.  De asemenea, a fost folosit de
mii de ani.

• Studiile au arătat că extractul de ginkgo poate fi utilizat
pentru a îmbunătăți funcția cognitivă.*(2)

• Studiile au arătat, de asemenea, că Ginkgo Biloba
îmbunătățește funcția creierului facilitând circulația
cerebrală.* (3)

GINSENG PANAX

Refine folosește o combinație 
eficientă de extracte de 
Ginkgo și Ginseng  derivate 
dintr-una dintre cele mai pure 
forme de acest gen.  Ambele 
extrase sunt rezultatul a peste 
de 20 de ani de cercetare și s-
au făcut sute de studii si 
documentatii în acest sens! 

• Ginsengul (Panax Ginseng) a fost o plantă populară
în culturile din Asia de Est de mii de ani.

• Principalele ingrediente active din Panax Ginseng
sunt ginsenozidele, care s-au dovedit a avea o
varietate de efecte benefice, inclusiv
antiinflamatoare și antioxidanți.  Rezultatele
cercetărilor clinice arată că Panax Ginseng poate
îmbunătăți atât funcția psihologică, cât și
funcționarea sistemului imunitar.*(4)



Este o sursă excelentă de antioxidanți puternici..
Îmbunătățește funcția și bunăstarea creierului.
Reduce inflamația.
Reduce declinul cognitiv asociat cu îmbătrânirea. 
Promovează vigilența mentală și concentrarea. 
Reduce oboseala și stresul.
Ajută memoria  și concentrarea. 
Ca vasodilatator, ajută la creșterea fluxului sanguin. 
Susține corpul în timpul ciclurilor menstruale.
Sprijină somnul de calitate.
Sprijină libidoul.
Sprijină funcția imunitara.
Ajută la eliminarea radicalilor liberi și a toxinelor.

Sugestie de consum :
Luați două (2) pipete (1 ml) de două ori pe zi pe cale orală sau cu 
un pahar cu apă.

Referințe:
1)  K A Wesnes, 1997;33(4):677-83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9493479/
2) Guoyan Yang, 2016;16(5):520-8. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26268332/
3)  Esther Boelsma, 2004 Nov; 70(11): 1052-7. DOI: 10.1055/s-2004-832646. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15549661/
4)  Daehyuk Jang, 2019 Feb 11. DOI: 10.1155/2019/5705232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6755295/

Aviz juridic:
Suplimentele alimentare sunt alimente care 
completează dieta normală a unui individ și, ca atare, nu 
sunt destinate să trateze sau să prevină bolile.  Dacă 
aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea 
acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului.




