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NERVOSOL krople 100 g
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

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.
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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.

 

 

 

Stosowanie u dzieci

 

Nie podawać leku dzieciom do 14 roku życia bez konsultacji z lekarzem.

 

 

 

Ciąży i karmienia piersią:

 

Lek nie jest zalecany ze względu na brak badań bezpieczeństwa leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia.

 

 

 

Kierowania pojazdami mechanicznymi

 

Każda dawka leku #℣佐⌡⌀ 䈀礁簀攀挀稀欀愀⌡⍃倣℣ zawiera ok. 2,16 g etanolu. Osłabia on w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność kierowania
pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową (pływanie, praca na wysokości).
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Dawkowanie

 

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: doustnie 5 ml #℣佐⌡⌀ 䈀礁簀攀挀稀欀愀⌡⍃倣℣ leku 3 razy dziennie.W przypadku trudności w zasypianiu zaleca się
przyjęcie dodatkowo jednej dawki 5 - 10 ml #℣佐⌡⌀ⴀ㈀ 䈀礁簀攀挀稀欀椀⌡⍃倣℣ w czasie 30 - 60 minut przed udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką
podczas kolacji (jeśli konieczne). 

 

Skład

 

Substancja czynna:Wyciąg złożony #℣佐⌡⌀㨀㈀⌡⍃倣℣ z: 25 % korzenia kozłka #℣佐⌡⌀嘀愀氀攀爀椀愀渀愀攀 爀愀搀椀挀攀⌡⍃倣℣, 20 % korzenia arcydzięgla #℣佐⌡⌀䄀爀挀栀愀渀最攀氀椀挀愀攀 爀愀搀椀挀攀⌡⍃倣℣, 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.
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