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Valused (60mg+40mg+40mg), 30 kapsułek
 

cena: 16,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Valused zawiera wyci?gi z trzech surowców ro?linnych: korzenia koz?ka lekarskiego, szyszek chmielu
oraz ziela m?czennicy. Stosowany jest tradycyjnie jako ?rodek o dzia?aniu uspokajaj?cym i u?atwiaj?cym
zasypianie.

Wskazanie
 Stosuje si?:
- jako ?rodek uspokajaj?cy w celu ?agodzenia objawów w stanach napi?cia nerwowego, takich jak:
przyspieszone bicie serca pod wp?ywem zdenerwowania, nerwowo?? ruchów oraz dr?enie r?k (trz?s?ce si?
d?onie), zaburzenia gastryczne na tle nerwowym, trudno?ci w koncentracji na tle nerwowym,
- w okresowych trudno?ciach w zasypianiu na tle nerwowym.

Dawkowanie
 Stosowa? doustnie.
Doro?li i m?odzie? powy?ej 12 lat: Zalecana dawka to 2 kapsu?ki 2 do 3 razy na dob?. Przy trudno?ciach w
zasypianiu 2 do 3 kapsu?ek jednorazowo na ½ godziny przed snem.

Sk?ad
 Substancje czynne: wyci?g suchy z korzenia koz?ka, wyci?g suchy z szyszek chmielu, wyci?g suchy z ziela
m?czennicy.
1 kapsu?ka zawiera:
60 mg wyci?gu suchego z korzenia koz?ka (Valeriana officinalis, radix), w tym 99-100% wyci?gu natywnego
(DER 3-4:1), ekstrahent: etanol 60% V/V;
40 mg wyci?gu suchego z szyszek chmielu (Humulus lupulus, flos), w tym 69,5-100% wyci?gu natywnego
(DER 5:1), ekstrahent: metanol 30% V/V;
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40 mg wyci?gu suchego z ziela m?czennicy (Passiflora incarnata, herba), w tym 25-50% wyci?gu natywnego
(DER 2,7:1), ekstrahent: etanol 90% V/V.
Pozosta?e sk?adniki: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, glukoza bezwodna, olej sojowy
oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy uwodorniony, olej palmowy rafinowany, wosk ?ó?ty; sk?adniki
kapsu?ki ?elatynowej: ?elatyna wieprzowa, glicerol, sorbitol ciek?y, niekrystalizuj?cy, dwutlenek tytanu (E
171), tlenek ?elaza czarny (E 172), tlenek ?elaza ?ó?ty (E 172).

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Valused:
- je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- w przypadku nietolerancji waleriany,
- u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? fruktozy,
- w razie stwierdzonej nadwra?liwo?ci na orzeszki ziemne albo soj?.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Producent
 „PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
ul. ?migrodzka 242 E,
51-131 Wroc?aw 
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