Gebruiksaanwijzing
Ginkgo Biloba verbetert
het geheugen en de
concentratie
Met fytosomen

Voedingssupplement
Inhoud 30 capsules, 12 g

en als vervanging voor een gezonde levensstijl.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet
overschrijden.

Cogniton® focus bevat Ginkgo biloba, vitamine D3,
selenium en fosfatidylserine.

Wat u moet weten voordat u
Cogniton® focus gebruikt

Het bijzondere aan Cogniton focus
®

Cogniton® focus maakt gebruik van een techniek
met fytosomen waardoor de actieve delen van
Ginkgo biloba tot 3x beter worden opgenomen.
Fytosomen zijn een drager waarin de stukjes
Ginkgo biloba ingebouwd zitten zodat ze beter in
ons lichaam geabsorbeerd worden.
Ginkgo biloba is de naam van een eeuwenoude
Japanse tempelboom, d ie ook wel Geheugenboom wordt genoemd. Ginkgo biloba heeft als
eigenschap dat het de bloedcirculatie ondersteunt.
Hierdoor heeft Ginkgo biloba een gunstige invloed
op het geheugen en het concentratie-vermogen.
Selenium en vitamine D3 hebben een positieve
invloed op de weerstand.

Elke capsule Cogniton® focus bevat:
60 mg Ginkgo biloba (circa 25%) – bladextract
• 7,5 μg vitamine D3 (=150% RI*)
• 30 μg Selenium (=55% RI*)
• 36 mg Fosfatidylserine
(20% van 180 mg Soya-lecithine)
* RI = Referentie-Inname

Ingrediënten:
Lecithine , Ginkgo biloba droog extract,
Seleniumgist, Vitamine D3. Omhulling: Gelatine
(capsule) Vulstoffen: Vernet CMC, Maïszetmeel,
Antiklontermiddelen: Magnesium- stearaat en
Siliciumdioxide. Antioxidant: alpha-tocoferol,
Natriumascorbaat Kleurstoffen (capsule):
Titaandioxide.

Bijzonderheden

Raadpleeg eerst een arts alvorens Cogniton® focus
in te nemen:
• bij zwangerschap en borstvoeding.
•	bij gelijktijdig gebruik van
antistollingsmiddelen.

Bewaren en houdbaarheid
Cogniton® focus buiten het bereik van jonge
kinderen houden en bewaren in zijn originele
verpakking, buiten invloed van vocht en licht en
bij kamertemperatuur (lager dan 25°C).
Niet geschikt voor kinderen.
De minimale houdbaarheid van dit preparaat staat
vermeld op het doosje.

Tips voor het geheugen
•	Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en een
juiste ademhaling: dit bevordert de opname van
zuurstof en de doorbloeding in het hoofd.
•	Geestelijk actief blijven is belangrijk.
Wetenschappers bevelen aan om de hersenen
dagelijks aan het werk te zetten, bijvoorbeeld
door het oplossen van enkele puzzels of
vraagstukjes.
•	Sociale contacten activeren de hersenen, dus
blijf onder de mensen.
•	Neem voldoende rust. Uw geheugen kan niet
optimaal functioneren als u moe bent. Ook
stresssituaties en spanningen hebben invloed
op het geheugen, probeer deze dus zoveel
mogelijk te vermijden.
•	Zorg verder voor een goed en gevarieerd
eetpatroon, het is voor uw geheugen van
belang dat u alle benodigde vitaminen in juiste
hoeveelheden binnenkrijgt.

Bevat geen conserveermiddelen

Cogniton® focus is een product van Will Pharma.

Dosering en gebruik

Voor meer informatie of vragen:

2 capsules Cogniton focus per dag. Het wordt
aanbevolen Cogniton® focus regelmatig in te
nemen met wat vloeistof; de capsule in zijn
geheel doorslikken.

Will Pharma BV
Wilgenlaan 5
1161 JK Zwanenburg
020 - 497 65 51

Cogniton® focus is een voedingssupplement.
Cogniton® focus niet gebruiken als vervanging
van een gevarieerde en evenwichtige voeding

Raadpleeg bij vragen over dit voedingssupplement
uw apotheker of drogist of stuur een mail naar
info@willpharma.com

®

