
• Ginko biloba, Panax ginseng - susțin funcția 
cognitivă; contribuie la circulația sângelui, 
asociată cu performanța și recreerea creierului;
• Ginkgo biloba, Bacopa monnieri - ajută la 
menținerea unei bune funcții cognitive și a 
memoriei odată cu înaintarea în vârstă;
• Ginkgo biloba, Bacopa monnieri, Panax 
ginseng - ajută la circulația periferică a sângelui;
• Ginkgo biloba - contribuie la menținerea 
echilibrului mental și nervos;
• Bacopa monnieri - susține funcția cognitivă, 
memoria pe termen scurt și lung, susține 
concentrarea, susține capacitatea de învățare,
ajută la obținerea unei stări de calm în condiții 
de stres;
• Panax ginseng – susține atenția, energia și 
vitalitatea;
• Zingiber officinale – contribuie la vitalitatea 
organismului;
• Magneziul – contribuie la funcționarea 
normală a sistemului nervos și a sistemului 
muscular; contribuie la menținerea sănătății 
psihice; contribuie la reducerea oboselii și 
extenuării.

Ingrediente și beneficii:
- Ginko biloba, numit simplu Ginkgo, cunoscut 
și sub numele de Arborele-pagodelor, este o 
specie de arbore dioic, unic în lume, o 
adevărată “fosilă vie” a lumii moderne. 
Utilizarea sa în medicina tradițională chineză și 
nu numai, este cunoscută din timpuri străvechi. 
În prezent este utilizat în numeroase preparate 

pentru susținerea activității cerebrale, 
menținerea activității și performanței creierului 
la persoanele în vârstă
- Bacopa monnieri, cunoscută la noi sub 
numele de Isop-de-apă, este o plantă folosită 
în medicina ayurvedică. Bacopa monnieri 
susține funcția cognitivă, memoria și 
concentrarea, ajută organismul să facă față 
stresului. Are efect pozitiv asupra creierului, de 
susținere a memoriei pe termen scurt și lung.
- Panax ginseng era cunoscut și folosit în India 
antică. De la Ginseng se utilizează, în scopuri 
terapeutice, rădăcina. Este o materie primă 
scumpă, deoarece aceasta este optimă pentru 
utilizare în preparate farmaceutice doar în al 
4-lea an de viață al plantei. Este apreciată 
pentru menținerea vigilenței, a vitalității, a 
coordonării, a contracarării oboselii, pentru 
susținerea funcției sexuale, susține sistemul 
imunitar.
- Combinația dintre Ginko biloba și Panax 
ginseng ajută la susținerea funcției cognitive, 
contribuie la circulația normală a sângelui, 
asociată cu performanța creierului; susține 
circulația periferică.
- Zingiber officinale, cunoscut sub numele de 
Ghimbir, se pare că a avut ca țară de origine și 
sursă de ajuns în Europa, India antică. Deși o 
plantă foarte veche, a început a fi folosită în 
scopuri terapeutice doar în jurul anului 1980. 
Ghimbirul are proprietăți antioxidante 
semnificative, susținând imunitatea și 
contribuind la vitalitatea organismului

- Cafeina este un alcaloid care se găsește în 
cafea, ceai, cacao, guarana. Este unul dintre cei 
mai vechi stimulenți naturali folosiți de om. 
Cafeina ajută în stările de oboseală, la 
menținerea rezistenței, a vitezei de reacție, la 
susținerea performanțelor intelectuale. 
Cafeina este larg utilizată în alimentație, fiind 
consumată sub forma de cafea, cacao, 
ciocolată. O ceașcă de cafea (150 ml) conține 
30-100 mg cafeină, o ceașcă de cafea espresso 
(30 ml) conține 40 mg cafeină, o ceașcă de 
cacao conține 6 mg cafeină și 100 g ciocolată 
conține 15-90 mg cafeină.
- Magneziul este unul dintre cele mai 
importante minerale pentru organismul uman. 
Contribuie la funcționarea optimă a sistemului 
nervos și a sistemului muscular, contribuie la 
reducerea oboselii și a extenuării.
Pentru informații suplimentare accesați site-ul: 
www.sanvero.ro.

Ingrediente: extract uscat din frunze de 
Ginkgo/ Arborele-pagodelor (Ginko biloba), 
standardizat la 18% glicozide flavonice și 4% 
lactone terpenice; cafeina anhidră; oxid de 
magneziu; capsula (gelatină); extract 4:1 din 
rădăcină de Ginseng (Panax ginseng); extract 
4:1 din frunze de Isop-de-apă (Bacopa 
monnieri); extract 4:1 din rizomi de Ghimbir 
(Zingiber officinale); agent antiaglomerant 
(săruri de magneziu ale acizilor grași).

Mod de utilizare: 1 capsulă pe zi. Capsula 
trebuie înghițită întreagă, după masă, cu o 
cantitate suficientă de apă. Primele semne 
pozitive apar de obicei după primele 4 
săptămâni de utilizare zilnică. Utilizarea trebuie 
continuată cel puțin 12 săptămâni.
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rădăcină de Ginseng (Panax ginseng); extract 
4:1 din frunze de Isop-de-apă (Bacopa 
monnieri); extract 4:1 din rizomi de Ghimbir 
(Zingiber officinale); agent antiaglomerant 
(săruri de magneziu ale acizilor grași).

Mod de utilizare: 1 capsulă pe zi. Capsula 
trebuie înghițită întreagă, după masă, cu o 
cantitate suficientă de apă. Primele semne 
pozitive apar de obicei după primele 4 
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Atenționări: Conține cafeină. Nu consumați 
alte surse de cafeină sau ingrediente cu efecte 
similare cafeinei. Sanvero® – MemoHelp este 
indicat a se utiliza de către adulți. Nu este 
recomandat a se utiliza de către copii și femei 
însărcinate.
A nu se depăși doza recomandată pentru 
consumul zilnic. Produsul este un supliment 
alimentar și nu trebuie sa înlocuiască o dietă 
variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A 
nu se lăsa la îndemâna și la vedera copiilor 
mici.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

Contraindicații: alergie la oricare dintre 
ingrediente.
Efecte asupra abilității de a conduce vehicule 
și de a folosi utilaje: Nu e cazul.

Efecte secundare: Nu e cazul la dozele zilnice 
recomandate.

Condiții de păstrare: A se păstra în ambalajul 
original, la temperatura camerei, departe de 
accesul copiilor.

Formă de prezentare: cutie cu 2 blistere a 
câte 15 capsule/ blister

Cantitate netă: 15,30 g

Produs în Polonia, 
respectând standardele GMP.

Deținator notificare: 
S.C. SANVERO HEALTHCARE S.R.L.
Str. Preciziei, Nr. 20, corp A, sector 6, 
București

Notificare: CRSP 319/2022Ingrediente Cantitate 
mg/capsulă % VNR*
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*Valoare nutrițională de Referință calculată conform Reg. 1169/ 2011.
** VNR nu a fost stabilită.


