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Valused noc 200 mg x 15 tabl powlekanych
 

Cena: 11,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Passiflorae herbae, Valeriana radix

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera 200 mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana officinalis L., radix (co odpowiada 462-1000 mg korzenia kozłka
lekarskiego). Ekstrahent: etanol 60% (v/v)

Wskazania i działanie
Produkt zawiera wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego. Wodno-alkoholowy wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego wykazuje działanie
uspokajające i ułatwiające zasypianie potwierdzone w badaniach przedklinicznych i klinicznych.
Produkt leczniczy roślinny do stosowania w trudnościach w zasypianiu, w łagodnych stanach napięcia nerwowego

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:
W trudnościach w zasypianiu: 3 tabletki na pół do jednej godziny przed snem. W razie konieczności dawkę przed snem należy
poprzedzić dawką jednorazową (3 tabletki) we wczesnych godzinach wieczornych.
W łagodnych stanach napięcia nerwowego: 3 tabletki jednorazowo do 3 razy dziennie. Maksymalna dawka na dobę wynosi 4 dawki
jednorazowe.
Aby uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ciąża
Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągu z korzenia
kozłka lekarskiego.
Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągu z
korzenia kozłka lekarskiego.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/valused-noc-200-mg-x-15-tabl-powlekanych.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

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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