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Persen Noc x 15 tabl
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 tabl

Postać Tabletki

Producent ALVOGEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Valeriana radix

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego (3-6:1).
Każda tabletka drażowana zawiera 445 mg wyciągu (suchego) z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianaofficinalis L. s.l.,
radix) (3-6:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Pozostałe składniki to: maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka strącona.
Otoczka: talk, sacharoza, wapnia węglan (E 170), guma arabska suszona rozpyłowo, tytanu dwutlenek (E 171), szelak, kaolin
ciężki, olej rycynowy oczyszczony, makrogol 6000.

Wskazania i działanie
Persen Noc jest lekiem roślinnym stosowanym w celu łagodzenia zaburzeń snu (takich jak uczucie niewyspania i trudności w
zasypianiu) oraz łagodnych stanów napięcia nerwowego (np. zmęczenia, nerwowości i rozdrażnienia).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu
na brak danych.
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza
lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie
Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:

łagodne stany napięcia nerwowego: 1 tabletka do 3 razy na dobę
zaburzenia snu: 1 tabletka na pół do jednej godziny przed położeniem się spać. Jeśli to konieczne, można przyjąć dodatkową
dawkę wcześniej wieczorem.
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Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć 4 tabletki.

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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