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Ginkofar Intense 120mg 30 tabletek
 

Cena: 35,99 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,12 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent/
Dystrybutor

BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis Intensectum siccum raffinatum et quantificatum – kwantyfikowanego
suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu) (35 – 67 : 1), co odpowiada: 26,4 do 32,4 mg flawonoidów w przeliczeniu na
glikozydy flawonowe, 3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C, 3,12 do 3,84 mg bilobalidu. Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji:
aceton 65% v/v. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 30 mg.  Wskazania Lek Ginkofar Intense stosuje się:  
w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),  w celu
poprawy jakości życia w łagodnej demencji.  Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.  Sposób użycia Lek Ginkofar
Intense należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą.  Zalecana dawka u dorosłych wynosi 2 tabletki na dobę (jedna tabletka rano i jedna wieczorem).  
Produktu leczniczego Ginkofar Intense® nie należy stosować u dzieci i młodzieży.  Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni. Jeżeli
po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w
celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona.  Produkt leczniczy Ginkofar Intense® przyjmuje się doustnie. Tabletki należy
połknąć, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków. Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do
opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu. 
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