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Persen Noc 0,445 g 15 tabl.
 

Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,445 g

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Valeriana

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT:  Sandoz GmbH (Austria )

ILOŚĆ:  15 tabletek

 

Produkt leczniczy roślinny

 

DZIAŁANIE:

 Uspakajające, przeciwdziałające zaburzeniom snu i stanom napięcia nerwowego.

 

WSKAZANIA:

Produkt leczniczy roślinny do stosowania w celu łagodzenia zaburzeń snu i łagodnych stanów napięcia nerwowego. Persen Noc jest
wskazany do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

 

DAWKOWANIE:
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Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku. W łagodnych stanach napięcia nerwowego 1 tabletka drażowana
do trzech razy na dobę. W celu złagodzenia zaburzeń snu 1 tabletka drażowana na 1/2 do 1 godziny przed planowanym snem, z
wcześniejszą dawką wieczorem, jeśli to konieczne. Maksymalna dawka dobowa: 4 tabletki drażowane. Czas trwania leczenia: ze
względu na stopniowe narastanie działania, korzeń kozłka lekarskiego nie jest odpowiedni do doraźnego stosowania w leczeniu
łagodnych stanów napięcia nerwowego lub zaburzeń snu. W celu uzyskania optymalnego wyniku leczenia, zaleca się nieprzerwane
stosowanie przez 2 do 4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się po 2 tygodniach ciągłej terapii lub ulegają pogorszeniu, należy skonsultować
się z lekarzem. Sposób podawania: podanie doustne.

Tabletki drażowane należy przyjmować popijając wystarczającą ilością chłodnego płynu (najlepiej szklanką chłodnej wody). Tabletki
drażowane należy połykać w całości (tzn. bez rozkruszania lub żucia) ze względu na nieprzyjemny zapach i smak wyciągu z kozłka.

 

SKŁAD:

Każda tabletka drażowana zawiera 445 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.
s.l., radix) (3-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V); pozostałe substancje to maltodekstryna, krzemionka koloidalna
bezwodna celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka strącona, talk, sacharoza, wapnia węglan (E 170), guma arabska
suszona rozpyłowo, tytanu dwutlenek (E 171), szelak, kaolin ciężki, olej rycynowy oczyszczony, makrogol 6000

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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