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Bilobil Intense 120 mg, 60 kapsułek twardych
 

Cena: 33,21 zł

Opis słownikowy

Dawka 120 mg

Opakowanie 60 kapsułek twardych

Postać kapsułki twarde

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et
quantificatum

Opis produktu
 

Opis
Bilobil intense, lek w postaci kapsułek twardych, to lek roślinny stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych (związanych z
wiekiem) u osób starszych i poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Wskazania

- Osłabienie 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.

Działanie
Poprawa przepływu krwi, zapobieganie agregacji płytek oraz ochrona komórki i tkanki przed uszkodzeniem wywołanym brakiem tlenu.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kapsułka dwa razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.
Kapsułkę należy połknąć popijając wodą. Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Skład
1 kapsułka twarda zawiera 120 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L. folium (liście miłorzębu)
(35-67:1), co odpowiada: od 26,4 do 32,4 mg, flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, od 3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i
C, od 3,12 do 3,84 mg bilobalidu, Ekstrahent: aceton 60% (m/m).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, glukoza. Jedna kapsułka twarda zawiera 188,1 mg laktozy i 6 mg glukozy.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania u dzieci.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 10,000 leczonych pacjentów), stosowanie leku Bilobil intense może powodować
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, zaparcia, biegunki. Możliwe też jest wystąpienie bólów głowy,
krwawień oraz skórnych reakcji alergicznych (świąd, zaczerwienienie, obrzęk). Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego
stosowania leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.
W temperaturze nie wyższej niż 25⁰C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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