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BILOBIL FORTE 90 kaps.
 

Cena: 30,27 PLN

Opis produktu
 

BILOBIL FORTE 90 kaps.

Bilobil forte to lek zawierający suchy wyciąg z liści miłorzębu. Miłorząb usprawnia krążenie i przepływ krwi, podnosi zużycie tlenu i
glukozy. Dzięki wspieraniu dotlenienia i odżywienia tkanki mózgu,m miłorząb wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie, poprawiając 
pamięć i koncentrację.

Bilobil forte stosuje się u pacjentów z następującymi objawami:

osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

Skład:
1 kapsułka zawiera:
substancję czynną: suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego 80mg. Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).
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 (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa (E 151), błękit patentowy V (E 131), czerń
koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek.

Dawkowanie:

u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę
w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem
w objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem

Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.
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Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach
stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Nie stosować u pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).
Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi o stosowaniu tego leku należy poinformować lekarza.
Nie zaleca się stosowani u pacjentów stale zażywających preparaty kwasu acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe.
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