SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Valused Noc Plus x 30 tabl powlekanych
Cena: 23,10 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

30 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Lupuli strobilus, Valerianae radix extractum

Opis produktu
Skład
Substancje czynne:
wyciąg suchy wodno-alkoholowy z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka lekarskiego)
wyciąg suchy z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu)
wyciąg suchy z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy)
Składniki rdzenia tabletki:
Wapnia wodorofosforan dwuwodny
Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (Prosolv HD90):
Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)
Kroskarmeloza sodowa
Krospowidon typ A
Magnezu stearynian
Maltodekstryna
Krzemionka koloidalna bezwodna
Składniki otoczki tabletki Opadry II 85F36615, Brown:
Alkohol poliwinylowy
Makrogol 3350
Talk
Tlenek żelaza czerwony (E172)
Tlenek żelaza żółty (E172)
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Tlenek żelaza czarny (E172)
Tytanu dwutlenek (E171)
1 tabletka zawiera:
154 mg wyciągu suchego wodno-alkoholowego z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka lekarskiego) (DER:
3-5:1),rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V);
34,75 mg wyciągu suchego z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu) (DER: 4-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 30%
(V/V);
20 mg wyciągu suchego z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy) (DER: 4-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol
60% (V/V).
Wskazania i działanie
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania:
w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym
jako środek łagodzący objawy napięcia nerwowego wywołanego stresem
Przeciwwskazania
Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
W okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym: 2 tabletki na pół do jednej godziny przed snem.
W stanach napięcia nerwowego wywołanego stresem: 2 tabletki 3 razy na dobę.
Działania niepożądane
Valused Noc Plus stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe
(nudności, bóle brzucha) u osób nadwrażliwych na korzeń kozłka lekarskiego.
W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz zaburzenia rytmu serca po podaniu ziela męczennicy.
Częstość występowania działań niepożądanych nie została określona.
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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