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Bilobil forte 80 mg x 60 kaps
 

Cena: 40,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera substancję czynną: 80 mg Ginkgo bilobae folii extractum siec. (suchy wyciąg z liści miłorzębu),
standaryzowanego, który zawiera co najmniej 19,2 (24%) mg glikozydów flawonowych miłorzębu i 4,8 mg (6%) terpenolaktonów
(ginkgolidy, biiobalid).

Wskazania i działanie

Osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanym 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).

Bilobil forte jest produktem leczniczym zawierającym standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu, usprawniającym krążenie i zaopatrzenie
mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się:
glikozydy flawonowe i laktony terpenowe (ginkgolid i biiobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek krwi.
Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami wywoływanymi przez niedobór tlenu oraz
zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem
ukrwienia kończyn.

Dawkowanie
Zaleca się następujące 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 objawach zaburzeń
ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem. Kapsułki należy popić niewielką ilością wody. Istotne oznaki poprawy pojawiają
się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku.

Przeciwwskazania
Nie należy zażywać preparatu Bilobii Forte w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się
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stosowania kapsułek Bilobii forte u dzieci.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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