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BILOBIL FORTE KAPS. 60 KAP
 

Cena: 36,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae fol.extractum siccum

Opis produktu
 

Bilobil Forte jest lekiem zawierającym suchy wyciąg z liści miłorzębu usprawniającym krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę.
Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa
przepływu obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Bilobil Forte stosuje się u pacjentów z następującymi objawami:

- osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem,

- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (zawroty głowy, szum w uszach),

- pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (uczucie ochłodzenia kończyn, ból w czasie chodzenia).

Skład:
Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu ( w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z liści miłorzębu
japońskiego; oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu
stearynian, talk, substancje otoczki kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, żelatyna wołowa, czerń
brylantowa, błękit patentowy V, czerwień koszelinowa, żółcień pomarańczowa, tytanu dwutlenek.

Dawkowanie:

- u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę.

- w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem.

- w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucie ochłodzenia, ból podczas chodzenia): 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem.

Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.
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Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Nie stosować u pacjentów z niedoborem laktazy, galaktozemią, zespołem zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy.

Nie zaleca się stosowania u dzieci.
Ostrożnie stosować u pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).

Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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