ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

®

Склад: 1 капсула містить: екстракту бакопа
Моньє (Bacopa monnieri) – 150 mg (мг), екстракту
гінкго білоба (Ginkgo biloba) – 120 mg (мг).
Допоміжні речовини: наповнювач мікрокристалічна целюлоза, ущільнювач кальцію гідрофосфат,
антиспікаючий агент тальк, консервант бензоат
натрію.
Для желатинової капсули: желюючий агент желатин; вода очищена; барвник титану діоксид; консерванти метилпарабен, пропілпарабен; барвники
еритрозин, жовтий «сонячний захід» FCF (Е110).
Містить барвник (Е110), який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Характеристика інгредієнтів:
Бакопа Моньє є ефективним засобом для покращення розумових здібностей (концентрації уваги,
пам’яті, сприйняття та аналізу інформації).
Активні компоненти Бакопи Моньє стимулюють виживання, диференціацію та ріст нейронів
(нейрогенез) та утворення нових зав’язків між
нейронами в структурах головного мозку за
рахунок підвищення активності факторів росту
нервових клітин.
Бакопа Моньє призводить до підвищення рівнів
нейромедіаторів, за рахунок чого покращується
процес передачі імпульсу (сигналу) в нервовій системі (нейротрансмісія). Виявляє нейропротекторні
властивості, чинить ноотропну дію; має адаптогенний, протитривожний та протизапальний ефекти.
Прийом екстракту Бакопи Моньє молодими особами сприяє поліпшенню розумових здібностей,
логічної і робочої пам’яті та підвищенню концент-

рації уваги. Також активні компоненти Бакопи
Моньє попереджають зміни головного мозку та
зниження пам’яті, що пов’язані з віком, підвищують зосередженість та стійкість уваги, швидкість
та точність пам’яті у людей похилого віку. Завдяки антиоксидантній дії зменшують порушення
пам’яті, зумовлені ішемією (зниженням кровопостачання).
Гінкго Білоба покращує мозковий кровообіг та
розумові здібності.
Екстракт Гінкго Білоби посилює транспорт кисню
до головного мозку, підвищує електричну активність та покращує енергетичний обмін головного
мозку. Регулює мікроциркуляцію в судинах головного мозку та периферичних, зменшує агрегацію тромбоцитів, еритроцитів та в’язкість крові,
сприяє зменшенню ішемізації тканин. Гінкго Білоба підвищує венозний тонус, зменшує проникність
капілярів та покращує венозний відтік. Чинить
виразну антигіпоксичну та антиоксидантну дії.
Cприяє посиленню гостроти зору, застосовується
при дегенеративних змінах сітківки.
Гінкго Білоба застосовується при порушеннях
функції вестибулярного апарату, зменшує запаморочення, попереджає втрату слуху та зменшує
шум у вухах. З метою стимулювання пам’яті та розумових здібностей доцільно застосовувати у здорових осіб. Сприяє зменшенню проявів розумової
та фізичної втоми, що виникає у повсякденному
житті та при психологічному перенапруженні.
Гінкго Білоба знижує ризик пригнічення розумових здібностей в осіб похилого віку.

Рекомендації до споживання:
МЕМОСТІМ® може бути рекомендований як
джерело біологічно активних речовин рослинного
походження з метою покращення пам’яті, концентрації уваги, здатності до навчання, аналізу інформації, розумових здібностей; для покращення
системного кровообігу.
Перед споживанням рекомендована консультація
лікаря.
Спосіб застосування: рекомендовано застосовувати по 1 капсулі 2 рази на добу після їжі протягом
4 тижнів. Для подальшого підтримуючого курсу
рекомендовано вживати по 1 капсулі 1 раз на добу
після їжі протягом 1-2 місяців.

Попередження: не перевищувати зазначену
рекомендовану кількість (порцію) для щоденного
споживання. МЕМОСТІМ® не слід використовувати
як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до
компонентів, діти до 10 років, вагітність та період
годування груддю.
Форма випуску: по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище
ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

на 100 g (г)
Енергетична цінність (калорійність) продукту:
1417,47 kJ (кДж)
339,11 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту:
білків
19,24 g (г)

на 1 капсулу (порцію)
4,184 kJ (кДж)
1,001 kcal (ккал)
0,056 g (г)

жирів

1,54 g (г)

0,005 g (г)

вуглеводів

62,01 g (г)

0,183 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб застосування» необхідні дані
помножити відповідно дозуванню.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Імпортер/Організація, що приймає
Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
претензії від споживача: ТОВ «Евітас»,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3,
61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,
Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія,
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.
тел. + 91 1147050531.
Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:
Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганагар (Радж.), Індія.

®

