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GINKGO BILOBA EXTRACT 

Ginkgo Bilobo extract draagt bij aan een beter geheugen en bevordert het 
concentratievermogen. Daarnaast is Ginkgo Biloba extract goed voor de bloedsomloop. 

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt ginkgoblad al meer dan 5000 jaar 
gebruikt om de gezondheid te ondersteunen. Het versterkt onder meer de 
antioxidantverdediging, ondersteunt de (micro) circulatie in het hele lichaam, helpt 
hart en bloedvaten gezond te houden, is gunstig voor hersenfunctie en 
gemoedstoestand, ondersteunt de conditie van ogen en oren en beschermt gezonde 
cellen en weefsels. Ginkgo biloba verhoogt de geestelijke en lichamelijke vitaliteit en 
beschermt tegen verouderingsverschijnselen.  
 
405 mg per Vegetarische capsule. 

Indicaties 

 Algemene veroudering 
 Preventie cognitieve veroudering (neuroprotectie) 
 Cerebrovasculaire insufficiëntie 
 Neurodegeneratieve ziekten (dementie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson) 
 Verbeteren denkvermogen (concentratie, alertheid, snelheid informatieverwerking) 
 Stress, neerslachtigheid 

Angst (gegeneraliseerde angststoornis, aanpassingsstoornis met angst) 
 Schizofrenie 
 ADD/ADHD, dyslexie 
 Verbeteren (micro)circulatie 
 Hart- en vaatziekten (atherosclerose, kransvatziekte, angina pectoris, hartinfarct, hartfalen, 

ischemische beroerte, hypertensie, trombose, claudicatio intermittens, chronische veneuze 
insufficiëntie, ziekte van Raynaud) 

  Diabetes mellitus (remming (microvasculaire) complicaties) 
 Chronische ontstekingsziekten 
 Pijn (door ontsteking) 
 Astma bronchiale 
 Acute slechthorendheid (ISSHL: idiopathic sudden sensorineural hearing loss) 
 Middenoorontsteking (preventie gehoorverlies door labyrintitis) 
 Tinnitus (oorsuizen) 
 Duizeligheid 
 Oogaandoeningen (glaucoom, maculadegeneratie, netvliesloslating, cataract) 
 Ondersteunen leverdetoxificatie 
 Bescherming tegen (radioactieve, elektromagnetische) straling 
 Hoogteziekte 
 Premenstrueel syndroom 
 Vitiligo 
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Samenstelling en geadviseerd gebruik 

 

Samenstelling per dagdosering (1 capsule) 

Ingredient Hoeveelheid Percentage RI* Verbinding 

Kruiden 
   

Ginkgo Biloba 240 mg 
 

Extract 24% / 6% 

*) Referentie Inname. 

Categorie: Kruiden. Ingredienten: Microcrystalline cellulose (vulstof), Ginkgo biloba extract 

(24%/6%), HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), magnesium stearaat (plantaardig - 
antiklontermiddel).  
Allergie informatie: Geen bekende allergenen. 

 
 

 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 - 2 vegetarische capsules per dag. Bij voorkeur tijdens 

een maaltijd. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

Inhoud: 90 Vcaps 

 


