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Tinctura valerianae 35 g (krople walerianowe Microfarm)
 

Cena: 3,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent MICROFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Valerianae tinctura

Opis produktu
 

Wstęp
 Krople walerianowe firmy Microfarm to produkt o łagodnym działaniu uspokajającym, zmniejszający objawy napięcia nerwowego o
niewielkim nasileniu i ułatwiający zasypianie.

Skład kropli walerianowych Microfarm
100g nalewki z korzeni kozłka (1:5 etanol/woda) sporządzanej przez macerację korzeni kozłka mieszaniną etanolu z wodą. Lek zawiera
60-80% etanolu (v/v).

Wskazania i działanie
W celu łagodzenia napięcia nerwowego o łagodnym nasileniu oraz przy trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym.

Krople walerianowe Microfarm to łagodny środek uspokajający, usuwający stan napięcia nerwowego.

Krople walerianowe – właściwości
Kozłek lekarski, inaczej zwany walerianą to jedno z najczęściej stosowanych ziół na sen i uspokojenie. Napary z waleriany w medycynie
ludowej i konwencjonalnej stosowane są już od wielu lat. Roślina ta najbardziej znana jest ze swojego działania uspokajającego,
łagodzącego napięcie nerwowe. I choć waleriana ma również inne właściwości, np. może działać rozkurczająco, być pomocna w
przypadku bolesnych miesiączek oraz łagodzić dolegliwości żołądkowe, wiele zależy od tego, w jaki sposób jest podawana.

Preparaty na bazie kozłka lekarskiego mogą wykazywać różną wartość zdrowotną, w zależności od tego, czy są to napary alkoholowe,
czy wodne, gdyż główne składniki aktywne, a zwłaszcza olejek eteryczny oraz walepotrtiaty rozpuszczają się lepiej w alkoholu niż w
wodzie. To właśnie dlatego krople walerianowe Microfarm zawierają w swoim składzie etanol.

Co więcej, działanie waleriany może zależeć także od odpowiedniego sposobu suszenia kłącza i korzenia. Zalecane jest suszenie w
temperaturze 35 stopni, jeżeli odbywa się w cieplejszych warunkach, waleriana może utracić część swoich właściwości.
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Krople walerianowe mogą obniżać aktywność ośrodkowego układu nerwowego, a dzięki temu doprowadzić do zmniejszenia napięcia i
zredukowania uczucia niepokoju. Sprzyjają odprężeniu psychicznemu, co sprawia, że stały się produktem powszechnie stosowanym w
stanach zdenerwowania oraz pobudzenia nerwowego. Krople walerianowe Microfarm mogą być wykorzystywane także w przypadkach
problemów z zasypianiem lub bezsenności, szczególnie gdy są one spowodowane nerwowością. Zadaniem kropli jest poprawa jakości
snu poprzez skracanie czasu, potrzebnego do zaśnięcia oraz wydłużanie czasu snu i zmniejszenie ilości wybudzeń w ciągu nocy.

Dawkowanie
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Młodzież od lat 12, dorośli i osoby w wieku podeszłym: 1 łyżeczkę produktu (ok. 5 ml) do 3 razy dziennie w stanach łagodnego napięcia
nerwowego. W celu ułatwienia zasypiania stosować pojedynczą dawkę (5 ml) na ½-1 godziny przed snem, a w razie konieczności 2
dawki; wieczorem i przed snem.

Nie przekraczać dawki dobowej 20 ml płynu (4 łyżeczki po 5 ml).

Sposób podania: Lek stosowany doustnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Podczas stosowania produktu mogą wystąpić:
· Bóle brzucha;
· Zaburzenia żołądka i jelit.

Nie zaleca się stosowania kropli walerianowych Microfarm u dzieci poniżej 12 lat. Produktu nie należy podawać osobom, cierpiącym na
padaczkę i alkoholizm.

Nie zostało ustalone bezpieczeństwo stosowania produktu w czasie ciąży. Nie zaleca się stosowania kropli walerianowych u kobiet w
ciąży i matek karmiących.

Zawartość opakowania: 35 g kropli walerianowych Microfarm.

Producent
Microfarm

Microfarm to firma farmaceutyczna działająca na rynku polskim od 1990 roku i od samego początku zajmująca się wytwarzaniem
produktów leczniczych. Marka oferuje między innymi syropy, kapsułki, czopki, krople, np. krople walerianowe, a także surowce
farmaceutyczne, stosowane w recepturach aptecznych.

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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