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Valused x 30 kaps.
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,06g+0,04g+0,04g

Opakowanie 30 kaps.(blist.)

Postać kaps.elast.

Producent HASCO-LEK PPF

Substancja
czynna

Valer.extr.Lupuli strob.extr,Passif.herb

Opis produktu
 

Skład: 
1 kapsułka zawiera:
Valerianae officinalis radix 60 mg (suchy wyciąg z korzenia kozłka o zawartości kwasów walerenowych nie mniej niż 0,8%; DER 3-4 : 1)
Humuli lupuli strobuli (suchy wyciąg z szyszek chmielu o zawartości 40 mg flawonoidów w przeliczeniu na rutozyd nie mniej niż 0,4%;
DER 5 : 1)
Passiflorae incarnata herba 40 mg (suchy wyciąg z ziela męczennicy o zawartości flawonoidów w przeliczeniu na witeksynę nie mniej
niż 2,0%; DER 2,7 : 1)

Wskazania:
Produkt stosowany jest tradycyjnie w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia i niepokoju (np. uczucie kołatania serca) związanych
m.in. z okresem przekwitania, a także w stanach wyczerpania nerwowego, nadpobudliwości i trudnościach w zasypianiu. Pomocniczo
stosowany jest również w wielu objawach nerwicy wegetatywnej jak np. bolesne skurcze żołądka i jelit (kolka jelitowa), bolesne skurcze
macicy o podłożu nerwowym. Skuteczność produktu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować produktu:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
w przypadku nietolerancji waleriany,
u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy,
produkt zawiera oczyszczony olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Dawkowanie: 
Lek należy stosować doustnie. 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę. Przy trudnościach w zasypianiu 2 do 3 kapsułek jednorazowo na pół
godziny przed snem.

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.
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