
Tekst na opakowanie jednostkowe (kartonik) 

60 tabletek powlekanych 
 

Suplement diety 

 

Ginkofar® Vital 
 

Suplement diety Ginkofar® Vital zawiera kompleks witamin i składników mineralnych oraz 

ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), który wspomaga układ krążenia oraz 

utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych. Dodatkowo wspiera on 

zachowanie pamięci i funkcji poznawczych oraz przyczynia się do lepszego słyszenia 

i widzenia.  

 

Ponadto składniki produktu: 

 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna, kwas 

foliowy, tiamina (witamina B1), niacyna, ryboflawina, witaminy: C, B6 i B12), 

 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego ((tiamina 

(witamina B1), niacyna, ryboflawina (witamina B2), jod, witaminy: C, B6, B12),  

 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (kwas pantotenowy, 

kwas foliowy, niacyna, ryboflawina, witaminy: C, B6 i B12), 

 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serca (tiamina (witamina B1)) i układu 

odpornościowego (cynk, witaminy: C, D, B6 i B12), 

 pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz prawidłowego 

stanu zębów i kości (witamina D), 

 pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (ryboflawina 

(witamina B2), cynk, mangan, selen, witaminy: C i E).  

 

Składniki:  
Premiks witaminowo-mineralny (kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku (cynk), 

octan DL-alfa- tokoferylu (witamina E), jodek potasu (jod), amid kwasu nikotynowego 

(niacyna), L-selenometionina (selen), octan retinylu (witamina A), D-pantotenian wapnia 

(kwas pantotenowy), siarczan manganu (mangan), cyjanokobalamina (witamina B12), D-

biotyna (biotyna), cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 

ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (tiamina (witamina B1)), kwas 

pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy)), substancja wypełniająca – celuloza 

mikrokrystaliczna, ekstrakt (35-67:1) z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), 

substancje wypełniające – poliwinylopolipirolidon, sól sodowa karboksymetylocelulozy, 

otoczka tabletki (substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, 

substancja przeciwzbrylająca – talk, barwnik – dwutlenek tytanu), substancja 

przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik – żółty tlenek żelaza.  

 

Składniki Zawartość w 1 tabletce % RWS* 

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego 

(Ginkgo biloba), 

w tym 22-27% glikozydów flawonowych 

110,0 mg 

 

 

-** 

Witamina C 80,0 mg 100,0 

Niacyna  16,0 mg 100,0 

Witamina E 12,0 mg 100,0 

Cynk 10,0 mg 100,0 



Kwas pantotenowy 6,0 mg 100,0 

Mangan 1,8 mg 90,0 

Witamina B6 1,4 mg 100,0 

Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 100,0 

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100,0 

Witamina A 800,0 µg 100,0 

Kwas foliowy 600,0 µg 300,0 

Jod 150,0 µg 100,0 

Selen 55,0 µg 100,0 

Biotyna 50,0 µg 100,0 

Witamina D 5,0 µg 100,0 

Witamina B12 2,5 µg 100,0 
*% RWS – procent realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

 ** Brak ustalenia norm realizacji referencyjnej wartości spożycia 

 

Sposób użycia:  

1 tabletka dziennie po posiłku, popijając płynem. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu 1 tabletki dziennie. 

 

Liczba sztuk: 60 tabletek 

Zawartość netto: 37,2g 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem:  

Data minimalnej trwałości podana jest na boku opakowania. 

 

Warunki przechowywania:  
Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, w sposób 

niedostępny dla małych dzieci. 

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się 

z lekarzem. 

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.  

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.  

 

Podstawowe składniki produktu pochodzą z UE oraz spoza UE. 

 

Producent: 

BIOFARM® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 


