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Ginkofar Intense 120mg, 120 tabletek
 

cena: 63,79 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 tabl. (2 x 60 szt)

Postać tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazanie
 Ginkofar® Intense stosuje si?:
• w celu poprawy zdolno?ci poznawczych u osób starszych (os?abienie pami?ci i sprawno?ci umys?owej
zwi?zane z wiekiem),
• w celu poprawy jako?ci ?ycia w ?agodnej demencji.
Produkt jest wskazany do stosowania u osób doros?ych.

Dawkowanie
 2 tabletki na dob? (jedna tabletka rano i jedna wieczorem). Leczenie powinno trwa? co najmniej 8 tygodni.
Je?eli po 3 miesi?cach stosowania preparatu nie nast?puje poprawa lub je?eli nast?pi?o pogorszenie
objawów, nale?y zwróci? si? do lekarza w celu ustalenia, czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona. Produkt
leczniczy Ginkofar Intense przyjmuje si? doustnie. Tabletki nale?y po?kn??, popijaj?c wod?. Mo?na je
przyjmowa? niezale?nie od posi?ków.

Nie przekraczaj zalecanej dziennej dawki do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 1 tabletka zawiera: kwantyfikowany suchy wyci?g z li?ci mi?orz?bu 120mg (Ginkgo biloba L., folium)
(35-67:1), co odpowiada 26,4 do 32,4mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, 3,36 do 4,08mg
ginkgolidów A,B i C, 3,12 do 3,84mg bilobalidu. Rozpuszczalnik u?ywany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65%
(v/v). Pozosta?e sk?adniki: rdze? tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk,
magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: alkohol
poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek ?elaza ?ó?ty (E172), talk.
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Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
Ci??a.

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Producent
 BIOFARM® Sp. z o.o.,
ul. Wa?brzyska 13,
60 – 198 Pozna?
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