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Bilobil Intense 120 mg 60 kaps.
 

cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 120 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Krka

Rejestracja lek

Substancja
czynna

ginkgo biloba

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Miłorząb japoński – Ginkgo biloba

Lek Bilobil intense (120 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 2 kapsułki Bilobilu
intense 120 mg zagwarantują Państwu wymaganą dawkę.

Regularne stosowanie Bilobilu intense 120 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 Bilobilu intense (120 mg) jest naprawdę proste.

W przypadku zaburzeń krążenia i funkcji mózgu (w celu poprawy pamięci i zdolności intelektualnych, zniwelowania bólu i zawrotów
głowy, szumów w uszach oraz zaburzeń snu, a także w celu poprawy samopoczucia) zaleca się stosowanie 2 kapsułek dziennie.

W przypadku zaburzeń krążenia w kończynach zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
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.

Bilobil intense

Skład:

Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego suchegowyciągu) z Ginkgo biloba L. folium (liście
miłorzębu) (35-67:1).

Wskazania do stosowania:

Preparat stosuje się u pacjentów z następującymi objawami: osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach), pomocniczo u pacjentów
wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania
przestankowego.

Przeciwwskazania: Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

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

 

Parametry

Wybierz moc 120 mg (0,00 PLN)
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