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Ginkofar 40 mg x 60 tabl
 

Cena: 26,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae fol.extr. siec),
zawierającego 24% ginkgo-fiawonoglikozydów i 6% laktonów terpenowych.

Wskazania i działanie

Leczenie i profilaktyka zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego, miażdżycy naczyń i związanych z tym objawach takich
jak: utrudniona koncentracja myślowa i zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, zaburzenia w ukrwieniu
kończyn dolnych (uczucie zimna i bóle w stopach), osłabienie słuchu i wzroku.

Preparat zwiększający tolerancję tkankową na niedotlenienie, hamujący powstanie i zwiększający wchłanianie obrzęku mózgu i
siatkówki. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrążenia
tkankowego krwi. Preparat neutralizuje wolne rodniki i działa neuroprotekcyjnie. Preparat hamuje uwarunkowaną wiekiem redukcję
receptorów cholinergicznych i adrenergicznych receptorów a2, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania.

Dawkowanie
Ginkofar przyjmuje się doustnie. Stosuje się 3 razy dziennie po jednej tabletce, po posiłku, popijając tabletkę płynem. Terapia powinna
trwać 8-12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach kuracji. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest
dalsze przyjmowanie leku 2 razy dziennie po 1 tabletce. Ginkofar jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez dłuższy
czas.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ginkofar-40-mg-x-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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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