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Valerin Max 360mg 10 tabl
 

Cena: 13,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,36 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Valerianae radicis extractum siccum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  10 tabletek

 

Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym. Jako jedyny zawiera maksymalną dawkę wyciągu z korzenia kozłka
lekarskiego  -  360 mg w jednej tabletce. 

 

 

 

DZIAŁANIE:

Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

WSKAZANIA:

Wskazany przy łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować 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.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka do 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do interwencyjnego leczenia ostrych stanów
napięcia nerwowego.

Aby uzyskać najlepszy efekt zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią
po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka, suchy w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami (30%).

Nośnikami są maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna (1%).

Ekstrahent: etanol 60% (v/v).

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąż HT E155, Capol 1295 (wosk biały pszczeli i wosk karnauba).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku Valerin max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.

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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