
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Valused 60mg+40mg+40mg 30 kaps
 

Cena: 19,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,06g+0,04g+0,04g

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kaps.elast.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Valerianae radix extractum, Lupuli strob

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e

51-131 Wrocław

ILOŚĆ:  30 kapsułek

 

Lek zawiera wyciągi z trzech surowców roślinnych: korzenia kozłka lekarskiego, szyszek chmielu oraz ziela męczennicy.

 

 

DZIAŁANIE:

Stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

 

WSKAZANIA:
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Produkt stosowany jest tradycyjnie w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia nerwowego jako środek uspokajający oraz w
okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym

 

DAWKOWANIE:

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

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:  Zalecana dwaka to 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę. Przy trudnosciach w zasypianiu 2 do 3
kapsułek jednorazowo na 1/2 godziny przed snem.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z korzenia kozłka, wyciąg suchy z szyszek chmielu, wyciąg suchy z ziela męczennicy.

1 kapsułka zawiera:

60 mg wyciągu suchego z korzenia kozłka (Valeriana officinalis, radix), w tym 99-100% wyciągu natywnego (DER 3-4:1), ekstrahent:
etanol 60% V/V;

40 mg wyciągu suchego z szyszek chmielu (Humulus lupulus, flos), w tym 69,5-100% wyciągu natywnego (DER 5:1), ekstrahent: metanol
30%V/V;

40 mg wyciągu suchego z ziela męczennicy (Passiflora incarnata, herba), w tym 25-50% wyciaqu natvwneao (DER 2,7:1), ekstrahent:
etanol 90% V/V.

substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, glukoza bezwodna, olej sojowy oczyszczony, lecytyna
sojowa, olej kokosowy uwodniony, olej palmowy rafinowany, wosk żołty;

składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna wieprzowa, glicerol, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza
czarny (E172), tlenek żelaza żółty (E172)

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek VALUSED zawiera olej sojowy oczyszczony. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Lek VALUSED zawiera sorbitol i glukozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 st. C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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