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Boiron Sedatif PC x 60 tabl (bezsenność)
 

Cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Boiron Sedatif PC – zaburzenia snu i nadmierna nerwowość

Boiron Sedatif PC to lek homeopatyczny w formie tabletek. Może być spożywany w przypadku przeżywania stresu, drażliwości,
nadpobudliwości nerwowej, nerwowości, zaburzeń snu i objawów nerwicy wegetatywnej.
1 tabletka produktu zawiera 0,05 mg Aconitum napellus, czyli tojadu mocnego; 0,05 mg Belladonna – pokrzyku wilcza jagoda; 0,05 mg
Calendula officinalis – nagietka lekarskiego; 0,05 mg Chelidonium majus – glistnika jaskółcze ziele; 0,05 mg Abrus precatorius –
modligroszku różańcowego oraz 0,05 mg Viburnum opulus, czyli kaliny koralowej. Składniki uzupełniające to laktoza, stearynian
magnezu i kroskarmeloza sodu.

Stres to psychologiczny stan przeciążenia organizmu. Pojawia się m.in. w przypadku zagrożenia lub utrudnień podczas realizacji celów
czy zadań. Może mieć postać pozytywną – wówczas mobilizuje do działania, umożliwia znalezienie rozwiązań i pozwala uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. Jednak, jeśli występuje stale, może mieć negatywny wpływ na pracę organizmu. Wówczas mogą wystąpić np.:
● drażliwość,
● nerwowość,
● nadpobudliwość,
● problemy ze snem,
● nerwica wegetatywna.
Mogą one znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie, powodować zmęczenie psychiczne i fizyczne, wpływać na efektywność
podczas pracy oraz pogarszać ogólną jakość życia.
Przyczyny występowania stresu są bardzo różne. Są to np.:
● przeżywanie tragicznych lub nowych doświadczeń;
● bycie ofiarą przemocy;
● nadmierne obciążenie obowiązkami domowymi lub zawodowymi;
● obawa przed kimś lub przed czymś.
Nie istnieje jedna skuteczna metoda radzenia sobie z objawami stresu. Jedną z nich jest np. aktywność fizyczna. Niektóre osoby sięgają
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także po środki homeopatyczne, takie jak Boiron Sedatif PC.

Składniki aktywne obecne w składzie produktu pomagają zmniejszyć poziom nerwowości oraz liczbę przebudzeń w ciągu nocy.
Wspierają łagodzenie objawów stresu. Spożywanie produktu z tymi substancjami nie powoduje skutków ubocznych, np. takich jak
spadek koncentracji, senność czy zawroty głowy, dlatego środek ten może być przyjmowany także przez osoby, które są aktywne
zawodowo.

Produkt może być spożywany przez dzieci i dorosłych. Przed podaniem preparatu dzieciom poniżej 6. roku życia, kobietom w ciąży i
karmiącym piersią należy najpierw skontaktować się z lekarzem w celu określenia odpowiedniej dawki preparatu. Wskazana dzienna
porcja wynosi 4 tabletki na dobę, przy czym pierwszą tabletkę należy spożyć rano, drugą – po południu, a kolejne dwie dopiero przy
problemach z zasypianiem. Lek homeopatyczny należy umieścić pod językiem i trzymać aż do jego rozpuszczenia się. Nie wymaga
popijania.
Przed podaniem produktu dzieciom poniżej 6. roku życia lub starszym mającym trudności z przełykaniem rekomenduje się
rozdrobnienie tabletki i wymieszanie jej z wodą. Pozwoli to uniknąć ryzyka zakrztuszenia się. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
odnośnie do spożywania produktu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie można go również spożywać po upływie daty
ważności zamieszczonej na opakowaniu.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Aconitum napellus 6CH 0,05mg , Belladonna 6CH 0,05 mg , Calendula officinalis 6CH 0,05 mg ,
Chelidonium majus 6CH 0,05 mg , Abrus precatorius 6CH 0,05 mg , Viburnum opulus 6CH 0,05 mg w 1 tabletce 250 mg.
Pozostałe składniki to: laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.

Wskazania i działanie
Wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami,
drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 1 tabletka rano, 1 tabletka po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem,
trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.
Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.
Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom w wieku do 6 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem
zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

