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Tabletki uspokajające * 90 tabl.!!!!!!!
 

Cena: 26,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl. (pojem.)

Postać tabl.

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Działanie
Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Przyjmowanie
Droga podania: doustna.
Dawkowanie: Dorośli, młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę. W trudnościach w zasypianiu 2 tabletki pół godziny do
godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo 2 tabletki wieczorem. Lek popić wystarczającą ilością płynu.

Interakcje
Produkt może nasilać działanie leków o działaniu depresyjnym na OUN oraz wykazywać interakcje z lekami hamującymi krzepnięcie.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane
są bez recepty.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią Dotychczas nie stwierdzono. Ze
względu na zawartość korzenia kozłka możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych (mdłości, dolegliwości skurczowe).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Składniki
Valerianae radix (korzeń kozłka) - 170 mg
Lupuli strobilus (szyszka chmielu) - 50 mg
Melissae folium (liść melisy) -50 mg
Leonuri cardiacae herba (ziele serdecznika) -50 mg
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,15 mg Kwasów walerenowych.
Substancje pomocnicze: Skrobia ziemniaczana, Krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

