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Valerin tabletki drażowane 200 mg, 15 tbl
 

Cena: 14,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Valeriana

Opis produktu
 

Lek roślinny Valerin o działaniu uspokajającym wskazany przy łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz trudnościach w
zasypianiu.

Skład:
Substancja czynna: jedna tabletka drażowana zawiera: wyciąg suchego z korzenia kozłka lekarskiego 200 mg ( Valerianae radix extr.
sicc.)

Wskazania:
Łagodne stany napięcia nerwowego i niepokoju, trudności w zasypianiu.

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.

W łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju: 1-2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.
W trudnościach z zasypianiem: 2-3 tabletki drażowane na 1/2 godz. przed planowanym snem.

Zalecany czas leczenia to okres od 2 do 4 tygodni.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i obsługujące
maszyny i u dzieci poniżej 12 lat.
Jeśli pacjent źle toleruje przetwory zawierające korzeń kozłka (walerianę).
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Opakowanie: 15 tabletek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 4274

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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