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Senospasmina Herbapol Lublin 119ml
 

Cena: 12,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 119 ml (150 g)

Postać syrop

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: "Herbapol - Lublin" S. A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

ILOŚĆ:  150 g ( 119 ml)

 

Senospasmina jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, który zawiera w swoim składzie wyciąg płynny złożony z owoców głogu,
korzeni kozłka, szyszek chmielu oraz ziela męczennicy.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie.

 

WSKAZANIA:
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Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w leczeniu:

zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju

trudności z zasypianiem.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Senospasmina jest przeznaczony do leczenia objawowego. Podanie doustne.

Dorośli: pomocniczo w leceniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa 15 ml (co
odpowiada 18,9 g) syropu stosować 2 do 3 razy na dobę. pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem: dawka jednorazowa leku 20
ml (co odpowiada 25,1 g) syropu na pół do godziny przed snem.

Maksymalna dawka: 4 dawki jednorazowe (60 ml).

 

SKŁAD:

Substancje czynne:

Wyciąg płynny złożony (1:1) z:

owoców głogu (36 cz.),

korzeń i kozłka (36 cz.),

szyszek chmielu (18 cz.),

ziela męczennicy (10 cz.) - 17 g.

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, esencja pomarańczowa, woda oczyszczona.

Preparat zawiera do 10% vol. etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Senospasmma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek szkodliwy dla osób z choroba
alkoholową. Lek zawiera alkohol; należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka takich jak
pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.

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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