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Nervosol krople 100 g
 

Cena: 18,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Nervosol krople
Opakowanie:  100g
Skład:  Substancja czynna:
Wyciąg złożony (1:2) z: 25 % korzenia kozłka (Valerianae radice), 20 % korzenia arcydzięgla (Archangelicae radice), 25 % ziela melisy
(Melissae herba), 15 % szyszek chmielu (Lupuli strobilo), 15 % kwiatu lawendy (Lavandulae flore);
Ekstrahent: etanol 60 %
Preparat zawiera średnio 53,5 % etanolu (alkoholu), tzn. ok. 2,16 g na dawkę.
Opis produktu:  NERVOSOL jest to roślinny produkt leczniczy, tradycyjnie stosowany jako lek uspokajający i obniżający napięcie
nerwowe.
Wskazania:  Stosuje się tradycyjnie w okresowych trudnościach w zasypianiu oraz stanach napięcia i niepokoju.
Przeciwwskazania:  Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
NERVOSOL zawiera średnio 53.5% etanolu, tzn. ok. 2,16 g na dawkę, co jest równoważne ok. 50 ml piwa lub ok. 20 ml wina na dawkę.
Nie zaleca się stosowania u osób cierpiących na epilepsję, choroby wątroby lub chorobę alkoholową.
Uwaga:  Nie podawać leku dzieciom do 14 roku życia bez konsultacji z lekarzem.
Sposób użycia:  Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: doustnie 5 ml (1 łyżeczka) leku 3 razy dziennie.
W przypadku trudności w zasypianiu zaleca się przyjęcie dodatkowo jednej dawki 5 - 10 ml (1-2 łyżeczki) w czasie 30 - 60 minut przed
udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką podczas kolacji (jeśli konieczne).
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
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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