
Refine je kombinacija dveh 
sestavin, ki sta v uporabi že 
tisočletja in podpirata kognitivne 
funkcije, zdrav spomin, 
izboljšujeta nivo energije, 
podpirata telo pri psihični 
izčrpanosti in izboljšanju krvnega 
obtoka.*(1)

GINKGO BILOBA
• Ginko vsebuje visoke ravni favonoidov in terpenoidov, ki 

so spojine, znane po močnih antioksidativnih učinkih in se 
uporablja že tisočletja.

• Študije razkrivajo, da se izvleček Ginka lahko uporablja za 
podporo pri izboljšanju kognitivnih funkcij.

• Študije prav tako razkrivajo, da Ginko Biloba podpira telo 
pri izboljšanju možganskih funkcij z olajšanjem krvnega 
obtoka v možganih.

GINSENG PANAX

Refine uporablja močno
kombinacijo izvlečkov Ginka in 
Ginsenga, pridobljenih iz ene
najčistejših oblik te vrste. Oba 
izvlečka imata več kot 20 let 
raziskav s stotinami
dokumentiranih študij.

• Ginseng (Panax Ginseng) je že tisočletja priljubljeno 
zeliščno zdravilo, ki se uporablja v vzhodnoazijskih 
kulturah.

• Glavne aktivne sestavine Panax Ginsenga so ginsenozidi, 
za katere je bilo dokazano, da imajo različne koristne 
učinke, vključno s protivnetnimi in antioksidantnimi 
lastnostmi. Rezultati kliničnih študij kažejo, da lahko 
Panax Ginseng podpira telo pri izboljšanju psihološkega 
in imunskega delovanja.



Odličen vir močnih antioksidantov.
Podpira naše telo pri vsakodnevnem počutju in delovanju 
možganov.
Podpira telo pri protivnetnem delovanju.
Podpira telo pri zmanjšanju upada kognitivnih 
sposobnosti povezanih s staranjem.
Podpira duševno pozornost in koncentracijo.
Podpora telesu proti utrujenosti in stresu.
Podpira telo pri spominu in osredotočenosti.
Podpira povečanje pretoka krvi kot vazodilatator.
Podpira telo med menstrualnimi cikli.
Podpira kvaliteto spanca.
Podpira okrepljen libido.
Podpira delovanje imunskega sistema.
Podpira telo pri odstranjevanju prostih radikalov in toksinov.

Navodila za uporabo:
Vzemite dve (2) kapalki (1 ml) dvakrat dnevno, oralno ali s kozarcem 
vode.
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Opomba:
Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno 
prehrano posameznika in kot taka niso namenjena zdravljenju 
ali preprečevanju bolezni. V primeru dodatnih vprašanj pri 
uporabi vam svetujemo, da se pred uporabo prehranskega 
dopolnila posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.




