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Valused Noc Plus 30tabl.powl.
 

cena: 18,34 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 154mg+34,75mg+20mg

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Valerianae radix extractum, Lupuli strobilus,
Passiflorae herba

Opis produktu
 

Wskazania:

Produkt leczniczy roślinny do stosowania w trudnościach w zasypianiu, w łagodnych stanach
napięcia nerwowego.

Działanie:

Uspokajająco i nasennie.

Sposób użycia:

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. 

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteka-familia.pl


 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
Skład:

1 tabletka powlekana zawiera 154mg wyciągu suchego wodno-alkoholowego z korzenia
kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L. sl., radix)(DER: 3-5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
etanol 60% (V/V); 34,75mg wyciągu suchego z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.,
flos)(DER: 4-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 30% (V/V); 20mg wyciągu suchego z
ziela męczennicy (Passiflora incarnata L. herba)(DER: 4-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
etanol 60% (V/V). Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy wodno-alkoholowy z korzenia
kozłka lekarskiego, wyciąg suchy z szyszek chmielu i wyciąg suchy z ziela męczennicy.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń 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,
otoczka tabletki Opadryl II 85F36615, Brown: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tlenek
żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czarny (E172), tytanu
dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. W czasie stosowania korzenia
kozłka lekarskiego obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha).
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