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Valerin Max tabl.powl. 0,36 g 10 tabl.
 

Cena: 13,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Valerin max to produkt leczniczy o właściwościach uspokajających.

Skład
Substancją czynną jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum), 8-11:1) .

1 tabletka zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum),
8-11:1) w połączeniu z nośnikami (30%). Nośnikami są maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%). Ekstrahent: etanol
60% (V/V).

Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia kukurydziana wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT(E155), Capol
1295 (wosk biały pszczeli i wosk karnauba).

1 tabletka zawiera 179,43 mg laktozy jednowodnej.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
•Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Maksymalnie 4 razy dziennie po 1 tabletce.
Dla uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego zaleca się leczeie przez 2-4 tygodnie.
Jeżeli objawy się nasilą lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie
Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym.
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Wskazania
Valerin max jest przeznaczony do stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Valerin max
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•Częstość nieznana:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, skurcze brzucha)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny 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.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
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