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Extraspasmina * 20kaps.
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.twarde

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Valer.r.e.sic.,Meliss.h.e.sic.,Mag.ox,Py

Opis produktu
 

Skład:  1 kaps. zawiera:

substancję czynną: 250 mg wyciągu wodno-alkoholowego z Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (DERpierwotny 3-6:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V); 50 mg wyciągu suchego z Melissa officinalis L., folium (liść melisy) (DER 6-8:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda; 80 mg tlenku magnezu ciężkiego i 5 mg witaminy B6,
substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny, glukoza, skrobia żelowana kukurydziana, kwas stearynowy; skład osłonki kapsułki
żelatynowej: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132), azorubina (E 122),
żelatyna wołowa (E 441).
Działanie:  Uspokajające, ułatwiające zasypianie.
Skuteczność leku Extraspasmina opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Wskazania:  łagodne stany napięcia nerwowego,
jako środek wspomagający w okresowych trudnościach z zasypianiem.
Opis produktu:  Extraspasmina to ziołowy lek w postaci twardych kapsułek przeznaczony dla osób dorosłych. W składzie zawiera:
wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka lekarskiego (waleriany), suchy wyciąg z liścia melisy, witaminę B6 oraz magnez. Lek
Extraspasmina stosuje się jako lek uspokajający w łagodnych stanach napięcia nerwowego, a także jako środek wspomagający w
okresowych trudnościach z zasypianiem. 
Uwaga:  Leku nie powinno się stosować z: lewodopą, fosforanami, solami wapnia i żelaza, lekami przeciwzakrzepowymi oraz z innymi
lekami zawierającymi magnez i witaminę B6 (maksymalna dawka dobowa leku zawiera 480 mg tlenku magnezu i 30 mg witaminy B6).
Podczas leczenia tetracyklinami i fluorochinolonami należy zachować 3-godzinną przerwę między podaniem produktu a lekiem.
Produkt może zwiększać siłę działania innych równocześnie stosowanych środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ
nerwowy (barbiturany, benzodiazepiny) oraz leków obniżających ciśnienie krwi (m.in. z grupy inhibitorów ACE) i glikozydów
nasercowych.
Sposób użycia:  Dorośli: 1-2 kapsułki 1-3 razy na dobę. Maksymalnie 6 kapsułek na dobę.
W trudnościach z zasypianiem: 2 kapsułki na 30-60 minut przed snem.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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