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Valerin Max tabletki powlekane 360 mg, 10 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,36 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Valeriana officinalis

Opis produktu
 

Valerin Max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym wskazany przy łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczuciu
niepokoju.

Skład:
Substancja czynna: wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka, suchy (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum, 8-11:1)
w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami (30 %).
Nośnikami są: maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%). Ekstrahent: etanol 60% (v/v).
Pozostałe składniki: mannitol, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna (DCL
11), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT E155, Capol 1295 (wosk
biały pszczeli i wosk carnauba).

Wskazania:
Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju.

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

Lek należy przyjmować 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.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Jeśli pacjent źle toleruje przetwory zawierające korzeń kozłka (walerianę).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje: barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu padaczki); leki nasenne z
grupy benzodiazepin; inne syntetyczne leki uspokajające.

Nie zaleca się stosować ich jednocześnie z lekiem Valerin max ze względu na ich podobny mechanizm działania.

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie zaleca się go stosować przez osoby kierujące
pojazdami lub innymi maszynami.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy
skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
dzieci.

Opakowanie: 10 tabletek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 18386

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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