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Tabletki uspokajające x 60 tabl (Labofarm)
 

Cena: 31,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent LABOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: Valerianae radix 170 mg, Lupuli strobili 50 mg, Melissae folium 50 mg, Leonuri herba 50 mg, Silici
dioxydum colloidalle 0,35 mg, Solani amylum ad 350 mg. Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,15 mg kwasów walerenowych.

Wskazania i działanie

Trudności w zasypianiu na tle nerwowym, stany niepokoju, pobudzenie ruchowe, nadpobudliwość nerwowa, nerwice
wegetatywne.
Zaburzenia naczyniowo-ruchowe spowodowane nadmiernym napięciem nerwowym.

Uspokajające, ułatwiające zasypianie, zmniejszające stany napięcia nerwowego pochodzenia psychicznego i wegetatywnego.

Dawkowanie
2 tabletki 3 razy dziennie. Dawkowanie u osób w wieku podeszłym nie wymaga zmiany. Dawkowanie u dzieci - 1 tabletkę 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania preparatu. Preparat nie powoduje lekozależności.
W przypadku alergii na terpeny możliwość stosowania skonsultować z lekarzem. Z uwagi na to, że preparat sprzyja zasypianiu nie
zaleca się stosowania go przez osoby kierujące pojazdami w godzinach nocnych i przez osoby zmęczone. Możliwość stosowania w
okresie ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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