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BILOBIL INTENSE 120 mg 60 kapsułek na krążenie i pamięć
 

Cena: 26,20 PLN

Opis słownikowy

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

OpisWskazania

W przypadku zaburzeń krążenia i funkcji mózgu (w celu poprawy pamięci i zdolności intelektualnych, zniwelowania bólu i zawrotów
głowy, szumów w uszach oraz zaburzeń snu, a także w celu poprawy samopoczucia).

W przypadku zaburzeń krążenia w kończynach.

 

OpisDziałanie

- Wpływa korzystnie na poprawę przepływu krwi w mózgu.

- Zwiększa zaopatrzenie mózgu w tlen i składniki odżywcze

- Ma działanie antyoksydacyjne oraz chroni komórki mózgowe przed wolnymi rodnikami.

 

OpisRegularne stosowanie Bilobilu intense 120 mg

- Poprawia sprawność umysłową (pamięć i zdolności intelektualne);

 

Stosowany równolegle z fizykoterapią, zmniejsza bóle ramion i nóg spowodowane zaburzeniami krążenia:

- Łagodząc ból podczas chodzenia,
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- Łagodząc uczucie zimnych stóp i dłoni,

- Łagodząc uczucie drętwienia i mrowienia kończyn.

 

OpisBilobil ma unikalny, bardzo szeroki zakres działania.

- Chroni naczynia krwionośne rozszerzając je oraz usprawnia krążenie krwi, zmniejszając jej lepkość.

- Ma działanie antyoksydacyjne, chroni więc komórki nerwowe niszcząc wolne rodniki.

- Poprawia dopływ tlenu i glukozy do komórek mózgowych, zwiększając energię komórek.

 

OpisSposób użycia

W przypadku zaburzeń krążenia i funkcji mózgu (w celu poprawy pamięci i zdolności intelektualnych, zniwelowania bólu i zawrotów
głowy, szumów w uszach oraz zaburzeń snu, a także w celu poprawy samopoczucia) zaleca się stosowanie 2 kapsułek dziennie.

W przypadku zaburzeń krążenia w kończynach zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie.

Pierwsze oznaki poprawy na ogół pojawiają się po miesiącu stosowania preparatu. Dla uzyskania bardziej trwałego efektu zaleca się
stosowanie produktu przynajmniej przez trzy miesiące, gdyż tylko regularne stosowanie daje najlepsze wyniki leczenia. Po upływie 3
miesięcy należy skonsultować się z lekarzem w celu zasięgnięcia informacji dotyczących dalszego leczenia.
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