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Kalms x 40 tabl
 

Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent LANES

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera substancje czynne:

Lupuli flos pulvis (sproszkowane szyszki chmielu) 45,00 mg
Valerianae extractum hydroalcoholicum sicccum (4:1) (wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego) 33,75 mg ekstrahent: etanol 45 -
80% ( V/V )
Gentianae extractum siccum (4:1) (wyciąg z korzenia goryczki żółtej) 22,50 mg ekstrahent: etanol 50 % (V/V)

Substancje pomocnicze: maltodekstryna, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, skrobia ku kurydziana, guma arabska, sacharoza,
kwas stearynowy, skrobi glikolan sodowy, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, shellac varnish (szelak, alkohole
farmaceutyczne), sacharoza, wapnia węglan, talk, tytanu dwutlenek, Mastercote white SP0950 G (tytanu dwutlenek, sacharoza, woda
oczyszczona, alkohole farmaceutyczne), wosk pszczeli, wosk Carnauba.
Lek Kalms zawiera sacharozę (cukier) .

Wskazania i działanie
Kalms jest lekiem przeznaczonym do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt
leczniczy tradycyjnie stosowany w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.
Lek może być przyjmowany przez diabetyków. 1 tabletka zawiera 248 mg sacharozy (0,02 jednostki chlebowej).

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 

W łagodnych objawach napięcia nerwowego: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki, do 3 razy na dobę.
Maksymalnie do 4 razy na dobę.
Jako środek wspomagający sen: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki na pół godziny przed planowanym snem.
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Jeśli to będzie niezbędne można przyjąć jeszcze jedną dawkę wieczorem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Kalms: jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze składników pomocniczych tego
leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po przyjęciu leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit ( np. nudności, skurcze w jamie brzusznej). Brak danych dotyczących
częstości występowania tych działań niepożądanych.

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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