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Krople uspokajające 35 g
 

Cena: 9,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Produkt leczniczy Krople Uspokajające Hasco polecany jest do stosowania w stanach nadmiernej drażliwości i niepokoju. Można
zażywać go także w przypadku pojawienia się trudności w zasypianiu wynikłych na tle nerwowym. Preparat opiera się na działaniu
substancji pochodzenia roślinnego. Produkt polecany jest do stosowania przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 12. roku życia.

Skład
100 g produktu zawiera: Extractum compositum (1:2) ex Valeriane radice, Melissae herba, Archangelicae radice, Lupuli strobilus,
Lavendulae florae (25,0 cz.; 25,0 cz.; 20,0 cz.; 15,0 cz,: 15,0 cz.), ekstrahent etanol (60% v/v).

Wskazania i działanie
Krople Uspokajające Hasco wykazują działanie redukujące poczucie nadmiernej drażliwości i niepokoju. Są one lekiem
charakteryzującym się działaniem uspokajającym i przeciwskurczowym. Krople działają depresyjnie na strefę odczuć płciowych oraz
pobudzają wydzielania soku żołądkowego i żółci. Posiadają także właściwości wiatropędne oraz wzmacniające.

W Kroplach Uspokajających obecne są następujące składniki:

● Waleriana (korzeń kozłka lekarskiego) – zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Jego przyjmowanie działa również
w niewielkim stopniu przeciwdepresyjnie, przeciwdrgawkowo oraz przeciwskurczowo. Korzeń kozłka lekarskiego ułatwia zasypianie. Od
lat ziele kozłka lekarskiego (waleriana) stosowane było także jako remedium na problemy związane ze stanami migrenowymi i
nerwicowymi.
● Melisa lekarska (Melissae Herba) – wykazuje działanie uspokajające i lekko nasenne. Substancje czynne tej rośliny działają relaksująco
i rozluźniająco, wspierając jednocześnie dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Melisa wykazuje także lekkie działanie rozkurczowe,
dzięki czemu reguluje pracę jelit, zapobiega wzdęciom i sprzyja pozbywaniu się gazów zgromadzonych w przewodzie pokarmowym.
Można stosować ją w nawracających stanach nadmiernego zmęczenia oraz stanach lękowych.
● Korzeń arcydzięgla (Archangelicae radice) – od wieków znana roślina, która wykazuje dobroczynne działanie na organizm w szerokim
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zakresie. M.in. uspokaja i działa przeciwnerwicowo. Dzięki obecności arcydzięgla Krople Uspokajające Hasco można stosować jako
wsparcie w leczeniu bezsenności, stanów lękowych i depresji. Krople mogą również wspomóc leczenie bóli migrenowych.
● Szyszki chmielu zwyczajnego (Lupuli strobilus) – w medycynie ludowej szyszki chmielu i wyciągi z tej rośliny stosowane były w
stanach wzmożonego napięcia, nadpobudliwości oraz niepokoju. Chmiel sprzyja również leczeniu bezsenności.
● Kwiat lawendy (Lavendulae florae) – wyciąg z tej rośliny stosowany jest w przypadku pobudzenia nerwowego, ale też zaburzeń pracy
jelit powstałych na tle nerwicowym. Kwiat lawendy łagodnie uspokaja, lekko poprawia pracę jelit i dróg żółciowych, wykazuje działanie
wiatropędne (zapobiega wzdęciom).

Dawkowanie
Lek Krople Uspokajające Hasco należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie – nie jest jednak polecany do
stosowania dzieciom poniżej 12. roku życia.

Dorośli i młodzież od 12 roku życia: 2,5-5 ml (ok. 37-73 kropel) 1-3 razy dziennie. Krople należy odmierzyć za pomocą załączonego
kroplomierza.

Przeciwwskazania
Preparatu Krople Uspokajające Hasco nie należy stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik.
Leku nie powinny także przyjmować osoby chore na chorobę alkoholową lub schorzenia wątroby.

Z uwagi na obecność w preparacie alkoholu, nie należy podawać go dzieciom poniżej 12. roku życia. Kobiety w ciąży oraz w okresie
laktacji przed zastosowaniem leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek także Krople Uspokajające Hasco mogą wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Na skutek przyjmowania leku zawierającego korzeń kozłka mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle
brzucha) lub uczucie nadmiernego zmęczenia.

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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