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OLIMP GINKOFLAV MED 80 mg 60 kapsułek
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent OLIMP LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et
quantificatum

Opis produktu
 

WskazaniaWskazania do stosowania:w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i
osłabienie pamięci związane z wiekiem), pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji (otępieniu).DziałanieLek
Ginkoflav Med zawiera suchy wyciąg kwantyfikowany z liści miłorzębu japońskiego, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawia
przepływ krwi w mózgu i zmniejsza agregację płytek krwi. Za substancje czynne wyciągu z liści miłorzębu uważa się glikozydy
flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.Sposób użyciaZalecana dawka u dorosłych i osób w podeszłym wieku to po 1 kapsułce 3 razy na
dobę.Kapsułkę należy popić płynem.Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni.Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa
lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.Po 3 miesiącach należy poradzić się lekarza, czy powinno się
kontynuować terapię.WażneStosowanie u dzieci i młodzieży:Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i
młodzieży.Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).Zastosowanie większej niż zalecana
dawki leku Ginkoflav MedW przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Nie odnotowano przypadków zatruć.Pominięcie zastosowania leku Ginkoflav MedNie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej
dawki. W tym przypadku, należy opuścić pominiętą dawkę.SkładSubstancją czynną leku jest wyciąg z liści miłorzebu japońskiego. Każda
kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35-67:1),
odpowiadającego:17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe;2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C;2,1-2,6 mg
bilobalidu.Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v) Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian,
otoczka kapsułki (żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona).
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