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TРАДИЦИОНЕН РАСТИТЕЛЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

обвити таблетки

Състав 
 Една обвита таблетка съдържа: 100 мг сух екстракт от корен на Валериана 
 (Valeriana Officinalis), 90 мг сух екстракт от листа  на Маточина (Melissa Officinalis). 

Показания 
 Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване на леки симптоми

на психически стрес.  

Дозировка
 Възрастни и деца над 12 годишна възраст да приемат 1-4 таблетки дневно 
 с достатъчно количество безалкохолна течност.

Противопоказания 
  Свръхчувствителност към активните съставки или към помощните вещества.

Други клинични аспекти  
 • Нежелани реакции: стомашно-чревни нарушения (напр. гадене и коремни  
  спазми) може да се появят след приемане на лекарствени продукти от корен 
  на Валериана. 
 • Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: да не се 
  използва от  пациенти с редки наследствени заболявания като 
  фруктозо-галактозна непоносимост, Lapp лактазна недостатъчност, 
  глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазна недостатъчност. 
 • Бременност и кърмене: поради липса на данни, не се препоръчва да се 
  използва през това време.  
 • Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: приемането на 
  този лекарствен продукт може да попречи в значителна степен на способността 
  за шофиране и работа с машини (особено в комбинация с алкохол). 
 • Взаимодействия: ако се приема едновременно с други синтетични хипнотици 
  или седативи, е възможно взаимно потенциране на ефекта. Ефектът на 
  лекарствените продукти от  корени на  Валериана може да бъде потенциран от 
  едновременния прием на голямо количество алкохол.

Начин на отпускане
 отпуска се без лекарско предписание | само в аптеки

Опаковки
 20 обвити таблетки 
 40 обвити таблетки 

Производител   
 Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H Austria
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Пълна информация се предоставя при поискване на адрес:
Представителство за България, 1164 София

тел: 02/866 33 58, 963 11 81 | е-mail: office@montavit.bg | web: montavit.bg 



     

Valeriana officinalis 1

 • Седативно 
 • Леко обезболяващо 
 • Хипнотично 
 • Спазмолитично
 • Газогонно
 • Хипотензивни свойства
  –  V.officinalis – най-разпространените видове, 
  използвани в търговски продукти

Melissa officinalis 2

 • Лек седативен
 • Газогонен
 • Спазмолитичен
 • Антибактериален
 • Антивирусен
 • Антиоксидантен
 • Антихормонални ефекти

Характеристики
Двата вида екстракти от корени на Валериана и от листа на Маточина проявяват 

  онрефиреп а ,)онлартнец( акъзом в етиротпецер ABAG ухръв еивтсйед отеовс
предизвикват  релаксация на гладката мускулатура. Комбинацията от активни 
съставки има  положителен ефект при нарушения на съня, нервност, изтощение 
и тревожност.

➤ Клинично изпитване спрямо плацебо3

 • Значително (сигнификантно) подобрение (33%) на качеството 
  на съня до степен на здравословен, нормален сън за период
  от 30 дни на лечение с 600 мг/дневно (360 мг Валериана/ 
  240 мг Маточина)

➤
 Ефект върху параметрите на съня4

  – сходен на 0,125 мг triazolam
  – без замаяност или ребаунд ефект

➤
 Доказан анксиолитичен ефект5  

 –   кръстосано проучване при здрави доброволци 
 
  – поотделно за активните съставки и в комбинация

➤ Постмаркетингово клинично проучване6 
 • 1395 пациенти с остри и подостри психосоматични   
   и психологични нарушения
 • 4-седмично лечение с комбинация от Валериана и Маточина

 • Глобална оценка на терапевтичния успех
    
  

–
 

2/3 от пациентите са с пълна регресия на симптомите
– Отлична поносимост и ефикасност (85,7%)
– Без риск от пристрастяване и ребаунд феномен   

   

Valevit – за симптоми на психически стрес

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМБИНАЦИЯТА  
  ОТ ВАЛЕРИАНА И МАТОЧИНА

Симптоми  Брой пациенти
(n) преди терапия

Брой пациенти
(n) след терапия   

Нервност, безпокойство,
раздразнителност

 1270 756

 1146 705

 1050 755

Нарушения на съня

Растящо изтощение 

Тревожност  741 496

ВАЛЕРИАНА & МАТОЧИНА
 МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

1) Newall et at.; 1996 | 2) Vejdani et al.; 2006 | 3) Cerny and Schmid, 1999
4) Dressing et al., 1992 | 5) Kennedy et al., 2006 | 6) Schmidt et al., 1992

Отличен избор за облекчаване на леки симптоми 
на психически стрес, защото:
     • Това е традиционен растителен лекарствен продукт 
     • Съдържа комбинация от билки, които са били 
     употребявани  за лечение преди повече от две 
     хилядолетия
     • Препоръчва се над 12-годишна възраст 
     • Гъвкава дозировка в зависимост от състоянието 
     на стрес (1-4 таблетки/дневно)


