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ANTINERVINUM SYROP 200g
 

Cena: 21,50 PLN

Opis produktu
 

"To nie na moje nerwy" - czyli ziołowy lek na nerwy i stres od Braci Bonifratrów

Antinervinum - ziołowy lek o działaniu uspokajającym. Naturalne wyciągi roślinne zostały połączone przez bonifraterskich zielarzy w
harmonijną kompozycję do łagodzenia stanów pobudzenia i napięcia emocjonalnego związanego ze stresem oraz jako pomoc dla
osób, które cierpią z powodu trudności z zasypianiem.
Nalewka z kozłka lekarskiego wycisza organizm i działa rozkurczowo na mięśnie gładkie dając efekt odprężenia organizmu. Chmiel
uspokaja i pomaga w przypadku bezsenności, ponieważ ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu.
Nalewka z głogu wpływa dodatkowo tonizująco na układ krążenia i w sposób szczególny wzmacnia serce w dolegliwościach o podłożu
nerwowym (nerwice serca).
Płynna postać ziołowego leku daje możliwość szybkiego początku działania bonifraterskiej „antynerwiny”, a zastosowanie
alkoholowych wyciągów (ze względu na lepszą rozpuszczalność substancji aktywnych w alkoholu niż w wodzie) pozwala czerpać z
naturalnych surowców roślinnych wszystko, co najlepsze.
Antinervinum to tradycyjny lek z ziół stworzony na podstawie zakonnej receptury Braci Bonifratrów.

Wskazania do stosowania Antinervinum:

Tradycyjnie w stanach wzmożonego napięcia nerwowego, okresowych trudnościach w zasypianiu.

Skład:

Valerianae tinctura + Crataegi tinctura + Lupuli strobili tinctura (1032mg + 903mg + 645mg)/5ml
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Valerianae tinctura 1:4,0 - 4,5 - 20,0 g (ekstrahent: etanol 70% V/V)
Crataegi tinctura 1:3,25 - 3,75 - 17,5 g (ekstrahent: etanol 60% V/V)
Lupuli strobili tinctura 1:5 - 12,5 g (ekstrahent: etanol 70% V/V)
Sorbitol 70% - 30,0 g
Woda oczyszczona - 20,0 g

Zawartość etanolu 28,0 - 34,0% V/V

 Dawkowanie "antynerwiny":

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 5 ml. W przypadku trudności w zasypianiu 5 – 10 ml na 1 godzinę przed snem. Nie
stosować u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci w wieku 6 – 12 lat lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Nie zaleca się stosowania przez osoby źle tolerujące walerianę.
Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Dzieci i młodzież : ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się
podawania leku dzieciom do lat 12.
Lek Antinervinum zawiera alkohol, dlatego osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługiwania maszyn będących w
ruchu, a także sprawność psychoruchową (pływanie, praca na wysokości i inne). Z tego powodu nie zaleca się wykonywania wyżej
wymienionych czynności przez okres do dwóch godzin po przyjęciu leku.

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo - jelitowe (nudności, kurczowe bóle brzucha); sporadycznie mogą wystąpić
przypadki złej tolerancji preparatów z walerianą.
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