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Kalms 45mg+33,75mg+20mg 100 tabl
 

Cena: 32,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,045g+0,03375g+0,0225g

Opakowanie 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent G.R.LANE HEALTH PROD.LTD.

Rejestracja

Substancja
czynna

Lupuli strobilus, Valerianae radicis ext

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ORKLA HEALTH AS

ILOŚĆ:  100 tabletek

 

OPIS:

Kalms to lek uspokajający dla dzieci od 12 roku życia i dla osób dorosłych.

 

DZIAŁANIE:

Kalms to naturalny lek roślinny zalecany w stanach napięcia nerwowego oraz przy problemach z zasypianiem. Specjalnie
skomponowany skład poprawia koncentrację, wycisza i łagodzi emocje jednocześnie nie powodując otępienia. Dlatego bezpieczne
tabletki na uspokojenie Kalms mogą być stosowane w ciągu dnia.

 

WSKAZANIA:

Stosowanie tabletek Kalms zalecane jest u osób zestresowanych, przepracowanych i przytłoczonych nadmiarem obowiązków, osób
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mających problem z opanowaniem emocji, osób aktywnych i prowadzących szybki tryb życia, osób reagujących na stres bezsennością i
dolegliwościami żołądkowymi.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

W łagodnych objawach napięcia umysłowego jednorazowo 3 tabletki, do 3 razy dziennie. Maksymalnie do 4 razy na dobę. Jako środek
wspomagający sen przyjąć dawkę jednorazową, na pół godziny przed snem.

 

SKŁAD:

1 tabletka drażowana zawiera: substancje czynne: lupuli flos pulvis 45mg, valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (4:1) 33,75mg
(ekstrahent - etanol 45-80% v/v, gentianae extractum siccum (4:1) 22,5mg (ekstrahent - etanol 50% v/v) oraz substancje pomocnicze:
guma arabska, wosk pszczeli, węglan wapnia, wosk Carnauba, krzemu dwutlenek koloidalny, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu,
szelak, skrobi glikolan sodowy, kwas stearynowy, sacharoza, talk, dwutlenek tytanu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku. 

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12. lat, kobietom w ciąży i w okresie laktacji.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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