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Ginkofar forte 80mg 60 tabl G
 

Cena: 37,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae extractum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BIOFARM

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

OPIS:

Lek Ginkofar Forte zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne
i zapobiega agregacji płytek.

 

DZIAŁANIE:

Zmniejszenie niedokrwienia mózgu, usprawnienie przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych, ochrona komórek
przed niedotlenieniem, hamowanie agregacji płytek krwi i zwiększenie płynności krwi.

 

WSKAZANIA:

W zaburzeniach krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle
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głowy, szum w uszach, osłabienie słuchu i wzroku, w zaburzeniach krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu
kończyn dolnych – uczucie zimna i bólu w stopach. W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i
sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

W zaburzeniach krążenia mózgowego: stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletce. W zaburzeniach krążenia obwodowego: stosuje się
2 razy na dobę po 1 tabletce. Lek przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera 80 mg suchego ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L. (35-67:1), standaryzowanego na zawartość
od 22% do 27% ginkgoflawonoglikozydów i od 5% do 7% laktonów terpenowych w tym 2,8% do 3,4% ginkgolidów A, B, i C oraz 2,6% do
3,2% bilobalidu i nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych; ekstrahent: aceton 60% m/m. oraz substancje pomocnicze: celuloza
mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, bezwodna krzemionka koloidalna, alkohol
poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Ginkofar Forte jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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