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Ginkofar forte x 60 tabl.
 

Cena: 32,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 tabl.(6 blist.po 10 sz

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae extr.

Opis produktu
 

Wskazania:
Lek Ginkofar® Forte stosuje się w zaburzeniach:
• krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w
uszach, osłabienie słuchu i wzroku,
• krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych – uczucie zimna i bólu w stopach.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki leku. Zła tolerancja leku.
Lek zawiera laktozę i z tego względu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dawkowanie i sposób stosowania:
Lek Ginkofar® Forte przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

W zaburzeniach krążenia:
• mózgowego: stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletce.
• obwodowego: stosuje się 2 razy na dobę po 1 tabletce.
Terapia zasadnicza powinna trwać 8 - 12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach kuracji.
Po kuracji zasadniczej, wskazane jest dalsze przyjmowanie leku 1 do 2 razy dziennie po 1 tabletce.

Ginkofar® Forte jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez długi czas.

Skład:
Jedna 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.

Substancja pomocnicza: 
laktoza jednowodna.
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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.
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