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Nervosan fix 2 g x 20 sasz
 

Cena: 9,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nervosan Fix producenta Herbapol to lek w formie aptecznej mieszanki przeznaczony do odprężania w łagodnych stanach napięcia
nerwowego, a także w okresach utrudnionego zasypiania. Produkt wykazuje się działaniem uspokajającym, a także ułatwiającym proces
prawidłowego snu. Tradycyjny produkt leczniczy został wyprodukowany przy użyciu odpowiednio dobranej mieszanki ziół.

W składzie produktu można znaleźć korzeń kozłka lekarskiego (Valerianae radix), stanowiący bogate źródło walepotriatów, flawonoidów
oraz olejków eterycznych. Kozłek lekarski redukuje poziom lęku, obniża napięcie psychiczne a także zmniejsza odczuwanie niepokoju.
Naturalny wyciąg wspomaga również proces walki z długotrwałą bezsennością. W leku można znaleźć również ziele krwawnika
(Millefolii herba), które wspomaga trawienie i pobudza apetyt. Substancja znana jest również ze swoich właściwości przeciwzapalnych i
antybakteryjnych. Dodatkowa zawartość liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium) oraz liści melisy (Melissae herba) wzmacnia
efekt wyciszenia i łagodzenia podczas snu. Kwiat rumianku (Chamomillae anthodium) wspiera działanie pozostałych wyciągów
roślinnych ujętych w składzie leku.

Produkt w formie saszetek są łatwe w codziennym stosowaniu. Lek może być wykorzystywany przez młodzież powyżej 12. roku życia,
dorosłych oraz osoby w podeszłym wieku.

Skład
Substancje czynne: korzeń kozłka (Valerianae radix), ziele krwawnika (Millefolii herba), liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium),
liść melisy (Melissae herba), kwiat rumianku (Chamomillae anthodium).

1 saszetka zawiera:
0,8 g korzenia kozłka (Valerianae radix),
0,4 g ziela krwawnika (Millefolii herba),
0,3 g liścia mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium),
0,3 g liścia melisy (Melissae herba),
0,2 g kwiatu rumianku (Chamomillae anthodium).
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W opakowaniu znajduje się 20 saszetek produktu leczniczego.

Wskazania i działanie
Nervosan Fix jest produktem leczniczym stosowanym w przypadku łagodnych stanów napięcia psychicznego, a także w momentach
sporadycznych trudności z zasypianiem. Lek może być stosowany przez młodzież powyżej 12. roku życia, osoby dorosłe, a także
starsze.

Głównym zadaniem subcnancji czynnych zawartych w produkcie leczniczy Nervosan Fix jest uspokojenie organizmu, łagodzenie
stanów nerwicowych oraz ułatwianie zasypiania. Dzięki odpowiednio skoncentrowanej mieszance naturalnego pochodzenia wyciągów
roślinnych, produkt leczniczy wyróżnia się delikatnym działaniem w przypadku wyżej wymienionych dolegliwości.

Dawkowanie
Nervosan Fix powinien być stosowany w oparciu o zapisy opisane na ulotce dołączonej do opakowania lub przepisanych przez lekarza
lub farmaceutę.

Młodzież powyżej 12. roku życia, dorośli, osoby w podeszłym wieku:
Należy zalać 2 saszetki jedną szklanką gorącej wody. Napar przygotowywać około 15 minut pod przykryciem. Przygotowany napar
należy pić 3 razy w ciągu doby między posiłkami.

Produkt do stosowania doustnego. Maksymalna dawka dobowa to 4 saszetki jednorazowe produktu.

Przeciwwskazania
Nervosan Fix nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku życia, a także wśród osób wykazujących nadwrażliwość lub alergię
na którykolwiek ze składników zawartych w saszetkach (lub inne rośliny z rodziny astrowatych). Produkt leczniczy powinien być
stosowany ostrożnie w przypadku występowania kamicy żółciowej lub innych schorzeń dróg żółciowych. Chcąc stosować Nervosan
Fix  jako uzupełnienie innych leków o podobnym działaniu należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Kobiety w ciąży oraz
karmiące piersią chcące stosować produkt leczniczy powinny skonsultować ten fakt z lekarzem. W czasie stosowanie leku nie należy
prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działania niepożądane
Stosowanie leku Nervosan Fix może nieść za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, choć nie występują one u każdego
pacjenta. Stosowanie produktu leczniczego może być powiązane z wystąpieniem następujących objawów:

alergiczne reakcje skórne: zaczerwienienie, wysypka,
nudności, skurcze brzucha.
nasilenie się zgagi (w przypadku pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym).

Składniki
Achillea Millefolium, Matricaria Chamomilla, Melissa Officinalis, Mentha Piperita, Valeriana Officinalis

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym
powinni unikać stosowania preparatów z mięty pieprzowej ze względu na możliwość nasilenia zgagi. Należy zachować ostrożność w
przypadku kamicy żółciowej lub innych schorzeń dróg żółciowych.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis
Każda saszetka 2 g zawiera: Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) 0,8 g, Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika) 0,4 g,
Mentha piperita L., folium (liść mięty pieprzowej) 0,3 g, Melissa officinalis L., folium (liść melisy) 0,3 g, Matricaria recutita L., flos (kwiat
rumianku) 0,2 g. Zioła do zaparzania w saszetkach.
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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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