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Valdix Noc tabl. 0,4g 90tabl.
 

Cena: 29,80 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

Valdix to produkt leczniczy roślinny do stosowania w łagodnych stanach napięcia naerwowego i w trudnościach z zasypianiem.

Skład:
Substancja czynna: korzeń kozłka (Valeriana officinalis L., radix)

1 tabletka zawiera 400 mg korzenia kozłka, nie mniej niż 0,32 mg kwasów walerenowych.

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Wskazania i działanie: 
Valdix wykazuje działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu i ułatwiające zasypianie.
Valdix jest przeznaczony do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Młodzież
powyżej 12 lat, dorośli, osoby w podeszłym wieku: 1 - 2 tabletki do 3 razy dziennie.

W trudnościach w zasypianiu od 1 do 2 tabletek pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli to konieczne, dodatkowo od 1 do 2 tabletek
wieczorem.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Valdix:

W przypadku nadwrażliwości na korzeń kozłka.
U osób poniżej 12 lat.
W ciąży i w czasie karmienia piersią.

Działania niepożądane: 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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Częstość nieznana:
łagodne objawy żołądkowo-jelitowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Nie zaleca się stosowania preparatu z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje: 
Nie zaleca się stosowania leku szczególnie na 2 godziny przed prowadzeniem pojazdów oraz przez osoby zmęczone.
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