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Heel neurexan x 25 tabl
Cena: 23,30 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

25 tabl

Postać

Tabletki

Producent

HEEL

Rodzaj rejestracji

Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Neurexan są:
0,6 mg Avena sativa D2
0,6 mg Coffea arabica D12
0,6 mg Passiflora incarnata D2
0,6 mg Zincum isovalerianicum D4
Wskazania i działanie
Neurexan jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. U dzieci poniżej 12 lat dopuszcza się
stosowanie leku po konsultacji z lekarzem.
Dawkowanie
Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie.
Początkowo, w nasilonych objawach można stosować po 1 tabletce co 1/2 godziny - 1 godzinę. Nie należy przekraczać dawki 12
tabletek na dobę. Następnie należy kontynuować leczenie zwykle zalecaną dawką.
Dzieci poniżej 12 lat: według wskazań lekarza.
Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Neurexan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Działania niepożądane mogą pojawić się z następującą częstotliwością:
bardzo rzadkie - skórne reakcje alergiczne
w przypadku wystąpienia wymienionego działania niepożądanego należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Plik wygenerowano: 15-08-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

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.
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