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Persen forte x 20 kaps
 

Cena: 25,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent ALVOGEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Valeriana radix

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Persen Forte w postaci kapsułek z suchymi wyciągami z korzenia kozłka lekarskiego, liści melisy oraz liści mięty to produkt
działający uspokajająco, który przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia.

Na co jest Persen Forte? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne stany napięcia nerwowego oraz trudności z zasypianiem. W skład
leku wchodzą wyciągi roślinne, które wykazują działanie uspokajające, wyciszające i ułatwiające zasypianie. Jest to między innymi
wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego, wyciąg suchy z liści melisy oraz wyciąg suchy z liści mięty. Kozłek lekarski zmniejsza
napięcie psychiczne i niepokój, mięta pieprzowa koi nerwy i ułatwia zasypianie, a melisa dodatkowo odpręża i rozluźnia oraz sprzyja
zasypianiu.

Opakowanie zawiera 20 kapsułek leku Persen Forte. W skład 1 kapsułki wchodzi 87,5 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka
lekarskiego, 17,5 mg suchego wyciągu z liści melisy lekarskiej, a także 17,5 mg suchego wyciągu z liści mięty pieprzowej oraz składniki
pomocnicze.

Zanim pacjent rozpocznie stosowanie leku Persen Forte powinien skonsultować się z lekarzem oraz wnikliwie zapoznać się z ulotką
leku i znajdującymi się tam wskazówkami i ostrzeżeniami. Zalecane dawkowanie Persen Forte zależne jest od przyczyny jego
przyjmowania przez pacjenta. Jeżeli lek Persen Forte ma być stosowany przez osoby dorosłe jako środek uspokajający, należy
przyjmować 1–2 kapsułki produktu w częstotliwości 2–3 razy dziennie. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z trudnościami z zasypianiem
i zaburzeniami snu, powinien stosować 2 kapsułki Persen Forte bezpośrednio przed snem. Nie powinno się stosować dawki leku
większej niż dopuszczalna – maksymalnie na dobę można zastosować 6 kapsułek produktu leczniczego. Kapsułki Persen Forte mogą
być połykane niezależnie od posiłków. Należy natomiast pilnować, by w czasie ich stosowania nie pić alkoholu. Jeżeli stosowanie leku
przez 14 dni nie przyniesie poprawy lub pacjent zauważy, że jego objawy nasilają się, powinien skonsultować się z lekarzem.

W czasie stosowania Persen Forte u niektórych pacjentów mogą występować działania niepożądane. Korzeń kozłka lekarskiego może
dawać skutki uboczne związane z działaniem układu pokarmowego, w tym bolesne skurcze jamy brzusznej i nudności. Mięta pieprzowa
może nasilać zgagę (przy chorobie refluksowej).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/persen-forte-x-20-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Lek Persen Forte też posiada przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na składniki
kapsułek, w tym z nadwrażliwością na korzeń kozłka lekarskiego, liście melisy, liście mięty czy też składniki pomocnicze kapsułek oraz
mentol. Lek nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego, jeśli
kobieta jest w ciąży lub karmi piersią. Osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym powinny unikać stosowania leku, gdyż może on u nich
nasilać zgagę. Jeśli natomiast pacjent ma kamicę żółciową lub chorobę dróg żółciowych, powinien przy stosowaniu Persen Forte
zachować szczególną ostrożność.

Skład
suche wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), liści melisy (Melissae folii extractum
siccum), liści mięty (Menthae piperitae folii extractum siccum); każda kapsułka zawiera 85,5 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania. Lek roślinny o działaniu
uspokajającym, stosowany tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli: 1-2 kapsułek 2-3 razy dziennie, jako środek uspokajający. W przypadku trudności z zasypianiem i w zaburzeniach snu zaleca się
2 kapsułki przed snem.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

