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Bilobil Forte 80 mg 60 kaps.
 

cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 80 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Krka

Rejestracja lek

Substancja
czynna

ginkgo biloba

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Miłorząb japoński – Ginkgo biloba

Lek Bilobil forte (80 mg) to odpowiedź koncernu Krka na najnowsze Europejskie i światowe wskazania medyczne (badania ESCOP oraz
WHO), które zalecają zażywanie większych ilości ekstraktu z miłorzębu japońskiego – 240 mg dziennie. Już 3 kapsułki Bilobilu 80 mg
zagwarantują Państwu wymaganą dawkę dzienną.

Regularne stosowanie Bilobilu forte 80 mg:

Poprawia sprawność umysłową (pamięć i zdolności intelektualne);

Stosowany równolegle z fizykoterapią, zmniejsza bóle ramion i nóg spowodowane zaburzeniami krążenia:

Łagodząc ból podczas chodzenia,

Łagodząc uczucie zimnych stóp i dłoni,

Łagodząc uczucie drętwienia i mrowienia kończyn.

Stosowanie:

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,
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 u pacjentów z objawami zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem

Pierwsze oznaki poprawy na ogół pojawiają się po miesiącu stosowania preparatu. Dla uzyskania bardziej trwałego efektu zaleca się
stosowanie produktu
przynajmniej przez trzy miesiące, gdyż tylko regularne stosowanie daje najlepsze wyniki leczenia. Po upływie 3 miesięcy należy
skonsultować się z lekarzem w celu zasięgnięcia informacji dotyczących dalszego leczenia.

Skład:

1 kapsułka twarda zawiera 80 mg Ginkgo bilobae folii extractum siccum

Wskazania:

osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem, pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami
zawrotów głowy, szumu w uszach)

pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

Przeciwwskazania:

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Podmiot odpowiedzialny: KRKA d.d., Novo mesto, Słowenia
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