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Bilobil Forte 80mg, 60 kapsułek
 

Cena: 28,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Producent KRKA D.D., NOVO MESTO

Opis produktu
 

Wskazania

1. osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem,
2. pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
3. pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

Działanie

usprawnia krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen, poprawia przepływ mózgowy i zapobiega agregacji płytek krwi.

Dawkowanie

u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2-3 razy na dobę. W zawrotach głowy,
szumie w uszach, osłabieniu słuchu, objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę - rano i wieczorem. Kapsułki należy
popić niewielką ilością wody.

Lek Bilobil forte #℣佐⌡⌀㠀　 洀最⌡⍃倣℣ to odpowiedź koncernu Krka na najnowsze Europejskie i światowe wskazania medyczne #℣佐⌡⌀戀愀搀愀渀椀愀 䔀匀䌀伀倀 漀爀愀稀
WHO#℣䍐⌡⌀Ⰰ 欀琀爀攀 稀愀氀攀挀愀樁Ԁ 稀愁簀礀眀愀渀椀攀 眀椁ᤀ欀猀稀礀挀栀 椀氀漁嬀挀椀 攀欀猀琀爀愀欀琀甀 稀 洀椁䈀漀爀稁ᤀ戀甀 樀愀瀀漁䐀猀欀椀攀最漀†ጀ ㈀㐀　 洀最 搀稀椀攀渀渀椀攀⸀ 䨀甁簀 ㌀ 欀愀瀀猀甁䈀欀椀 䈀椀氀漀戀椀氀甀 㠀　
mg zagwarantują Państwu wymaganą dawkę dzienną.

Pierwsze oznaki poprawy na ogół pojawiają się po miesiącu stosowania preparatu. Dla uzyskania bardziej
trwa?ego efektu zaleca si? stosowanie produktu przynajmniej przez trzy miesi?ce, gdy? tylko regularne
stosowanie gwarantuje najlepsze wyniki leczenia. Po up?ywie 3 miesi?cy nale?y skonsultowa? si? z
lekarzem w celu zasi?gni?cia informacji dotycz?cych dalszego leczenia.
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1 kapsułka zawiera: substancję czynną: suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego 80mg. Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton
60% #℣佐⌡⌀洀⼀洀⌡⍃倣℣. Substancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo. Substancje pomocnicze: laktoza
jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnez stearynian, talk. Substancje otoczki kapsułki:
parahydroksybenzoesan metylu #℣佐⌡⌀䔀 ㈀㠀⌡⍃倣℣, parahydroksybenzoesan propylu #℣佐⌡⌀䔀 ㈀㘀⌡⍃倣℣, żelatyna wołowa, czerń brylantowa #℣佐⌡⌀䔀 㔀⌡⍃倣℣, błękit
patentowy V (E 131), czerń koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania

alergia na którykolwiek ze składników leku, nie stosować u dzieci, niedobór enzymu laktazy, galaktozemia, zespół zaburzeń wchłaniania
glukozy/galaktozy, skłonność do krwawień, ciąża, laktacja, stosowanie leków przeciwzakrzepowych.
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