Brain Booster
Labākai domāšanai
un atmiņai

Kāpēc smadzenes mēdz sliktāk
strādāt un domāt?
Stress, nepietiekama atpūta, slikts miegs, pārciestās sirdsslimības,
asinsvadu elastības samazināšanās, vecums – tie ir daži no faktoriem,
kas apgrūtina mūsu smadzeņu domāšanu, kas noved pie grūtībām
koncentrēties, domāt un iegaumēt.

• Slikta atmiņa?
• Grūti koncentrēties?
• Izplūdusi domāšana?

Palīdzība Tavām smadzenēm!
Domāšana kļūs:
• Aktīvāka
• Skaidrāka
• Koncentrētāka

Labākai domāšanai
un atmiņai
GABA

Gammaaminosviestskābe (GABA):
• Aktivizē smadzeņu darbību

• Stimulē smadzeņu vielmaiņu
• Uzlabo glikozes utilizāciju
• Paaugstina domāšanas
produktivitāti

B vitamīni

B grupas vitamīni:
• veicina nervu sistēmas aktivitāti

• uzlabo atmiņu un
koncentrēšanās spējas

• uzlabo glikozes vielmaiņu,
kas ir galvenais enerģijas avots
smadzeņu šūnām

Ginkgo
biloba

Ginkgo biloba:
• Uzlabo smadzeņu asinsriti

• Nodrošina skābekļa piegādi
nervu un smadzeņu šūnām
pietiekamā daudzumā

• Uzlabo garīgo aktivitāti

Brain Booster sastāvā esošie vitamīni un aktīvās vielas
būtiski veicina domāšanu un uzlabo atmiņu!

Īpaši ieteicams
(gados) vecākiem cilvēkiem!

Brain Booster:

• palīdz uzturēt garīgo aktivitāti,

•
•
•
•

Daudziem cilvēkiem ikdienas ritms
ir ļoti sasteigts. Saspringts darbs,
domas par nepaveikto, liels infor
mācijas apjoms, stress, jaunu zinī
bu apgūšana – tas viss ilgstoši pa
kļauj mūsu smadzenes sasprindzi
nājumam. Gadiem ritot un parā
doties asinsvadu slimībām, mūsu
smadzeņu darbība pasliktinās. Kā
rezultātu mēs izjūtam – nespēju
atcerēties svarīgas lietas, grūtības
koncentrēti domāt, domāšana
kļūst izplūdusi, garīgā aktivitāte
samazinās un izsīkst, kļūstam iz
klaidīgi. Un tad mēs apjaušam, ka
mūsu smadzenēm nepieciešama
palīdzība.

atmiņu, apkārtējās vides uztver
šanas spējas, īpaši gados
vecākiem cilvēkiem
veicina spēju garīgi koncentrēties
stimulē fizisko un garīgo aktivitāti
ieteicams pastiprināta noguruma
gadījumā, atveseļošanās periodā
uzlabo mikrocirkulāciju un
audu asinsapgādi, t.sk. galvas
smadzenēs

Gammaaminosviestskābe (GABA) ir
īpašs nervu impulsu regulātors-pār
vadītājs, regulē to intensivitāti un
biežumu, aizsargājot CNS no kai
rinājumu pārslodzes, veicinot im
pulsa efektīvu pārraidīšanu. Gink
go lieliski palīdz uzturēt normālu
asinsriti un asinsvadu caurlaidību,
panākot vajadzīgo barības vielu
piegādi CNS darbībai. Folskābe ar
E grupas vitamīniem piedalās nervu
šūnu un to apvalku veidošanā un
funkcionēšanā, kā arī homocisteīna
apmaiņā. Homocisteīns, tāpat kā
holesterīns, bojā asinsvadus un gal
vas smadzeņu šūnas. B grupas vita
mīni ir nepieciešami acetilholīna,
galvenā nervu impulsa pārvadītāja,
sintēzei.
Lietot: 2 kapsulas dienā vai pēc ārsta
norādījuma. Vēlams nepārsniegt
rekomendēto diennakts devu.
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