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Ginkofar Extra tabl.powl. 0,24 g 30 tabl.
 

Cena: 42,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jedna tabletka powlekana zawiera: Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum – kwantyfikowany suchy wyciąg z Ginkgo
biloba L., folium (liść miłorzębu) (35 – 67 : 1) – 240mg, co odpowiada: 52,8 do 64,8mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy
flawonowe, 6,72 do 8,16mg ginkgolidów A, B i C oraz 6,24 do 7,68mg bilobalidu. Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton
65% v/v. Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki – celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka tabletki – alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171),
makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk.

Działanie:
Aż 240mg wyciągu z miłorzębu japońskiego zamknięte w jednej tabletce to gwarancja poprawy funkcji poznawczych. Glikozydy
flawonowe, bilobalid i ginkgolidy oddziałują na układ krwionośny, dzięki czemu stymulują pracę mózgu. Mechanizm działania leku
Ginkofar Extra polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, zapobieganiu agregacji płytek krwi oraz usprawnieniu przepływu krwi w
mózgu. W ten sposób lek stymuluje komórki nerwowe i wspiera funkcje poznawcze.

Zastosowanie:
Lek Ginkofar Extra polecany w stanach osłabienia funkcji poznawczych związanych z wiekiem (osłabienie pamięci i sprawności
umysłowej) oraz wspomagająco w łagodnej demencji.

Przeciwwskazania:
Nie przyjmować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub złej tolerancji produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży, dzieci
oraz młodzieży.

Sposób użycia:
Wyłącznie dla osób dorosłych. Stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce. Ewentualne wątpliwości omówić z lekarzem lub
farmaceutą. Przyjmować 1 tabletkę na dobę, popijając wodą. Zażywać niezależnie od posiłków. Stosować minimum 8 tygodni.
Pogorszenie stanu lub brak poprawy po 3 miesiącach zażywania leku wymaga konsultacji z lekarzem.
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