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Ginkofar Intense tabl.powl. 0,12g 60tabl.
 

Cena: 42,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jedna tabletka powlekana zawiera: Ginkgonis Intensectum siccum raffinatum et quantificatum – kwantyfikowany suchy wyciąg z
Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu) (35 – 67 : 1) – 120mg, co odpowiada: 26,4 do 32,4mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy
flawonowe, 3,36 do 4,08mg ginkgolidów A, B i C, 3,12 do 3,84mg 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:
Dzięki substancjom zawartym w wyciągu z miłorzębu japońskiego lek Ginkofar Intense poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza
naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Swoje lecznicze działanie zawdzięcza głównie glikozydom flawonowym, ginkgolidom
oraz bilobalidom.

Zastosowanie:
Lek Ginkofar Intense przeznaczony do stosowania w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i
sprawności umysłowej związane z wiekiem) oraz w celu polepszenia jakości życia w łagodnej demencji.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik oraz w przypadku złej tolerancji leku. Nie stosować u kobiet w ciąży,
u dzieci i młodzieży.

Sposób użycia:
Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, wątpliwości konsultować z farmaceutą lub lekarzem. Dorośli: zażywać 1 tabletkę 2
razy na dobę – rano i wieczorem. Tabletkę połykać, popijając wodą, zażywanie Ginkofaru nie jest zależne od przyjmowania posiłku.
Kuracja powinna trwać minimum 8 tygodni. Jeśli po 3 miesiącach terapii nie zaobserwowano poprawy lub nastąpiło pogorszenie, trzeba
zgłosić się do lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
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dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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