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Informační leták
Sirup DroomSap je výrobek, který dokáže stimulovat kvalitní noční odpočinek. V jeho základě je přírodní med, 7 ekologicky
pěstovaných bylin a velmi nízká dávka antihistaminického léčiva doxylamin (0,326%). Tato kombinace pomáhá stimulovat
připravenost ke spánku.
V této příloze najdete následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Použití
Upozornění a opatření
Vedlejší účinky
Dávkování
Datum vypršení platnosti
Složení
Kontaktní informace

5. Skladovaní a minimální trvanlivost
DroomSap má skladovatelnost až 2 roky od data výroby, je-li uchováván v temnu a chladu. Po otevření uchovávejte v chladu
(2 o - 5 oC ). Minimální dobu trvanlivosti najdete na lahvičce.
6. Složení
DroomSap je založen na následujících složkách: Doxylamine 3,26 mg / ml, Oves ( Avena Sativa), Mučenka (mučenka pletní),
Sluncovka kalifornská (Eschscholtzia californica), Chmel (humulus lupulus), Hloh (Crataegus oxyacantha), Jmelí (Viscum
Album), Kaštan bílý (Bachův lék), Tragant, Med 17%, Vanilka, Alkohol 3%, Kyselina citronová, Sorbát draselný, glycerin
a sirupus simplex.

1. Použití

Průměrná výživná hodnota

na 1 ml

Na dávku 2 ml

DroomSap pomáhá usnadnit: usínání, spaní po celou noc, problémy se spánkem, které mohou být způsobeny:
střevními potížemi, duševními problémy, menopauzou, syndromem vyhoření. Dále může pomoci při nespavosti způsobené
nepravidelnými posuny v zaměstnání či zpožděním letů.

Energie

5,5 kj/1,3kcal

10,9 kJ / 2,6 kcal

Tuk

0g

0g

2. Upozornění a opatření

Sacharidy

0,33 g

0,65 g

Nepoužívejte DroomSap, pokud máte prokázanou alergii na doxylamin nebo když se objeví jakákoliv citlivost na doxylamin
nebo na kteroukoli složku ve výrobku. Dále byste neměli používat DroomSap bez konzultace s lékařem, a to v případě:
akutního astmatu, epilepsie, glaukomu, novotvaru dřeně nadledvin, prostatomegálie, v akutní fázi intoxikace alkoholem,
současného užívání léků na spánek nebo bolest, nebo při užívání MOA antidepresiv.
DroomSap lze použít pouze pod dohledem lékaře v případě: omezené funkce ledvin, poškození srdce, vysokého krevního
tlaku, chronické bronchitidy a astma, refluxní ezofagitidy.

Cukr

0,33 g

0,65 g

Protein

0g

0g

Sůl

0g

0g

DroomSap není vhodný pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.
3. Vedlejší účinky

DroomSap obsahuje 6,25 mg doxylaminu v jedné dávce 2 ml.
Doplněk stravy. Není náhradou zdravé a vyvážené stravy.

Vedlejší účinky u tohoto typu léků se liší v incidenci a závažnosti u každého uživatele, ale obvykle jsou minimální a dočasné.
Při použití vyšší než doporučené dávky se mohou objevit následující nežádoucí účinky: závratě, ospalost, problémy s koordinací, bolest hlavy, sucho v ústech a krku, zácpy, zadržování moči a rozšiřování zornice.
4. Dávkování
S vaší lahví DroomSap vám dodáváme kalibrovanou lžičku, která vám pomůže při doporučeném dávkování sirupu DroomSap.

Nevhodné pro: děti do 12 let, těhotné ženy a kojící ženy.

CE-evropská směrnice o zdravotnických prostředcích

Zplnomocněný zástupce

Použití podle data

Konzultovat návod k použití

Výrobce

Uchovávejte v suchu

Číslo šarže

Diabetici by měli vzít v úvahu, že DroomSap obsahuje med a cukr.
DroomSap neobsahuje lepek (oves je bezlepková obilovina).
Před dávkováním dobře protřepejte.

Výrobce: Dromenwinkel BVBA, Drukpersstraat 4, 1000 Brusel / Bruxelles, Belgie

Distributor pro ČR a SR: M&C Life, s.r.o., Na Dyrince 1416/30, 160 00, Praha 6, www.droomsap.cz
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Dospělí a děti od 12 let: jedna dávka 2 ml, užití do 1 hodiny před ulehnutím do postele.

Vysvětlení symbolů:
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Informačný leták
DroomSap je výrobok, ktorý dokáže stimulovať kvalitný nočný odpočinok. V jeho základe je prírodný med, sedem ekologicky
pestovaných bylín a veľmi nízka dávka antihistaminického liečiva doxylamin (0,326%). Táto kombinácia pomáha stimulovať
pripravenosť k spánku.
V tejto prílohe nájdete nasledujúce informácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Použitie
Upozornenie a opatrenie
Vedľajšie účinky
Dávkovanie
Dátum vypršania platnosti
Zloženie
Kontaktné informácie

5. Skladovanie a minimálna trvanlivosť
DroomSap má skladovateľnosť až 2 roky od dátumu výroby, ak je uchovávaný v tme a chlade.
Po otvorení uchovávajte v chlade (2 o - 5 oC).
Minimálnu dobu trvanlivosti nájdete na fľaštičke.
6. Zloženie
DroomSap je založený na nasledovných zložkách: Doxylamine 3,26 mg / ml, Ovos (Avena Sativa), Mučenka (mučenka
opletavá), slncovka kalifornská (Eschscholtzia californica), Chmeľ (Humulus lupulus), Hloh (Crataegus oxyacantha), Imelo
(Viscum Album), Gaštan biely (Bachov liek), Tragant, Med 17%, Vanilka, Alkohol 3%, Kyselina citrónová, Sorbát draselný,
glycerín a Sirupus simplex.
Priemerná výživná hodnota

na 1 ml

Na dávku 2 ml

Energie

5,5 kj/1,3kcal

10,9 kJ / 2,6 kcal

Tuk

0g

0g

Sacharidy

0,33 g

0,65 g

2. Upozornenia a opatrenia

Cukor

0,33 g

0,65 g

DroomSap, sa nedoporučuje používať ak máte preukázanú alergiu na doxylamin alebo keď sa objaví akákoľvek citlivosť na
doxylamin alebo na ktorúkoľvek zložku vo výrobku. Ďalej by ste nemali používať DroomSap bez konzultácie s lekárom, a to
v prípade: akútnej astmy, epilepsie, glaukómu, novotvaru drene nadobličiek, prostatomegálie, v akútnej fáze intoxikácie
alkoholom, súčasného užívania liekov na spanie alebo pri užívaní MOA antidepresív.
DroomSap možno použiť len pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka v prípade: obmedzenej funkcie obličiek, poškodenia
srdca, vysokého krvného tlaku, chronickej bronchitídy a astma, refluxnej ezofagitídy.

Protein

0g

0g

Sol’

0g

0g

1. Použitie
DroomSap pomáha uľahčiť: zaspávanie, spanie po celú noc, riešenie problémov so spánkom, ktoré môžu byť spôsobené:
črevnými ťažkosťami, emocionálnymi problémami, menopauzou, syndrómom vyhorenia. Ďalej môže pomôcť pri nespavosti
spôsobenej nepravidelnými časovými posunami v zamestnaní alebo lietaním cez viacej než tri časové pásma, kde hrozí
rozhodenie biologických hodín.

DroomSap nie je vhodný pre deti do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

DroomSap obsahuje 6,25 mg doxylaminu sukcinát v jednej dávke 2 ml.
Doplnok stravy. Nie je náhradou zdravej a vyváženej stravy.

3. Vedľajšie účinky
Vedľajšie účinky u tohto typu liekov sa líšia v incidencii a závažnosti u každého používateľa, ale obvykle sú minimálne a
dočasné. Pri použití vyššej ako odporúčanej dávky sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky: závrať, ospalosť, problémy
s koordináciou, bolesť hlavy, sucho v ústach a krku, zápchy, zadržiavanie moču a rozširovanie zrenice.
4. Dávkovanie

Nevhodné pre: deti do 12 rokov, tehotné ženy a dojčiace ženy.

CE-európska smernica o zdravotníckych pomôckach

Splnomocnený zástupca

Použitie podľa dátumu

Konzultovať návod na použitie

Výrobca

Uchovávajte v suchu

Číslo šarže

Diabetici by mali vziať do úvahy, že DroomSap obsahuje med a cukor.
DroomSap neobsahuje lepok (ovos je bezlepková obilnina).
Pred dávkovaním dobre pretrepte.

Výrobca: Dromenwinkel BVBA, Drukpersstraat 4, 1000 Brusel / Bruxelles, Belgie

Distribútor pre ČR a SR: M&C Life, s.r.o., Na Dyrince 1416/30, 160 00, Praha 6, Česká republika, www.droomsap.sk
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S vašou fľaškou DroomSap vám dodávame kalibrovanú lyžičku, ktorá vám pomôže pri odporúčanom dávkovaní DroomSap.
Dospelí a deti od 12 rokov: jedna dávka 2 ml, použitím do 1 hodiny pred spaním do postele.

Vysvetlenie symbolov:

