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Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls94278/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čajová směs pro klidný spánek

Léčivý čaj 

Perorální podání

SLOŽENÍ 

1 nálevový sáček obsahuje:

      léčivé látky: Valerianae radix (kozlíkový kořen) 1,000 g, Melissae herba (meduňková nať)   
                           0,600 g, Passiflorae herba (mučenková nať) 0,400 g 

         pomocná látka: Levandulový květ

POUŽITÍ 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při 
lehčích poruchách usínání a spánku a mírných poruchách zažívání spojených se stresem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA 
1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 – 10 min vyluhovat v zakryté 
nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 
nálevové sáčky na 1 šálek čaje před spaním. Připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před 
použitím.

Neužívejte bez porady s lékařem déle než 14 dní.

KONTRAINDIKACE 

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky při užívání čaje přetrvávají nebo v případě výskytu nežádoucích účinků, nebo 
jiné neočekávané reakce vyhledejte lékaře.
Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám z důvodu 
nedostatku údajů.
Přípravek by měl být podáván pouze se souhlasem lékaře v případě současného podávání 
syntetických sedativ (zklidňujících léků).
Čaj není vhodné užívat před činnostmi vyžadujícími zvýšenou pozornost a schopnost rychle 
reagovat (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.). 
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 
vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Při výskytu jakýchkoli neobvyklých 
reakcí zastavte podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ 

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25o C.
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VELIKOST BALENÍ

42 g,  20 nálevových sáčků á 2,1 g

PN  270 - 04
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