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Nervomix forte x 60 kaps
 

Cena: 31,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nervomix Forte w postaci kapsułek twardych to preparat uspokajający, którego skład bazuje na substancjach pochodzenia
roślinnego. Jest on przeznaczony do stosowania przez pacjentów dorosłych, a także młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest
Nervomix Forte? Wskazaniem do stosowania leku są przejściowe stany nadpobudliwości nerwowej. Lek może być pomocny w
przypadku stanów niepokoju towarzyszących menstruacji i klimakterium, poza tym można stosować go w przypadku zaburzeń
zasypiania. Preparat Nervomix Forte działa uspokajająco, zmniejsza napięcie emocjonalne i łagodzi niepokój, a oprócz tego ułatwia
zasypianie.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek twardych leku Nervomix Forte. W skład 1 kapsułki wchodzi 210 mg korzenia kozłka
lekarskiego, 52,5 mg szyszek chmielu, 52,5 mg liścia melisy oraz 35 mg ziela dziurawca. Zanim pacjent skorzysta z leku Nervomix Forte,
powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce,
chyba że lekarz wyda indywidualne zalecenia dotyczące jego przyjmowania. Rekomendowane dawkowanie Nervomix Forte u pacjentów
dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia to 2–4 kapsułki przyjmowane z częstotliwością 3 razy dziennie, zależnie od nasilenia
objawów. Nie należy przyjmować więcej niż 12 kapsułek Nervomix Forte dziennie. Jeśli lek będzie stosowany w celu ułatwienia
zasypiania, jednorazowo zaleca się przyjęcie 2–4 kapsułek na około 0,5 godziny przed snem. Kapsułki Nervomix Forte powinny być
popijane przynajmniej 0,5 szklanki wody. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 3 tygodnie, poza tym nie należy stosować większych
dawek produktu od rekomendowanych. Jeśli podczas stosowania leku objawy wciąż będą się utrzymywać lub się nasilą, należy
skonsultować się z lekarzem. W czasie stosowania leku powinno się unikać ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

Z zażywaniem leku Nervomix Forte mogą się wiązać działania niepożądane. Lek stosowany w prawidłowych dawkach rzadko je
powoduje. U niektórych pacjentów lek może przyczyniać się do wystąpienia objawów nietolerancji na korzeń kozłka lekarskiego. Może
też mieć takie skutki uboczne jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe czy uczucie zmęczenia. Poza tym niewykluczona jest nadwrażliwość na
światło u osób o jasnej karnacji. Jej wystąpienie stanowi wskazanie do przerwania stosowania leku. W przypadku zaobserwowania u
siebie działań niepożądanych leku (także takich, które nie zostały opisane w ulotce) pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Nervomix Forte, więc nie powinien on być stosowany przez każdego pacjenta. Z
leku nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na przynajmniej jeden z jego składników. Przeciwwskazaniem jest też nietolerancja
waleriany. Lek Nervomix Forte nie powinien być przyjmowany przez osoby w wieku poniżej 12 lat, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Skład
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Substancja czynna: 1 kaps. zawiera sproszkowane zioła: 210 mg korzenia kozłka lekarskiego, 52,5 mg szyszek chmielu, 52,5 mg liścia
melisy, 35 mg ziela dziurawca.

Wskazania i działanie

Przejściowe stany nadpobudliwości nerwowej, zaburzenia zasypiania, stany niepokoju (np. w okresie menstruacji i
klimakterium).

Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Łagodzi napięcie emocjonalne i niepokój.

Przeciwwskazania
Doustnie. Dorośli i dzieci od 12 r.ż.: 2-4 kaps. 3 razy dziennie, w zależności od nasilenia objawów. Kapsułki popić co najmniej 1/2 szklanki
płynu. Nie stosować dłużej niż 3 tyg. Jako środek ułatwiający zasypianie: dawkę jednorazową przyjąć 1/2-1 h przed snem.
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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