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Nervosol TABS 30 tabletek
 

cena: 16,52 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ nerwowy

Działanie łagodzące, uspokajające, wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Valerianae radicis extractum siccum, Lupuli
strobilus

Wskazania bezsenność, drażliwość, niepokój, stres

Opis produktu
 

Opis:
Nervosol TABS jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym , do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie
z jego długotrwałego stosowania.

Skład:
Jedna tabletka powlekana zawiera:
100 mg wyciągu wodno-alkoholowego (jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3 – 6 : 1), ekstrahent: etanol
(70% V/V) i 32 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Humulus lupulus L., flos (szyszki chmielu) (4 – 8 : 1 ), ekstrahent: etanol (40% V/V).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, lecytyna sojowa, czerwieni allura AC lak glinowy (E129).
Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej
bezwodnej, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek E171, makrogol
3350, indygotyny lak glinowy (E132)).

Wskazania:
Stosuje się go tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Stosowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
– w łagodnych stanach napięcia nerwowego 2 tabletki powlekane 3 razy na dobę,
– w przypadku trudności w zasypianiu jako lek wspomagający sen 2 tabletki powlekane na godzinę przed udaniem się na spoczynek.

Jeżeli w czasie stosowania leku objawy nie ustępują i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem.
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Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek.

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (suche wyciągi z korzenia kozłka i szyszek chmielu) i rośliny z rodzin kozłkowate
(Valerianaceae) i konopiowate (Cannabaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol TABS należy
omówić to z lekarzem.
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