
Nervosol TABS, SKŁAD: Jedna tabletka powlekana zawiera: 100 mg wyciągu wodno-alkoholowego 

(jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3–6 :1), ekstrahent: etanol (70% 

V/V) i 32 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Humulus lupulus L., flos (szyszki chmielu) (4–8:1 ), 

ekstrahent: etanol (40% V/V). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. WSKAZANIA DO 

STOSOWANIA: Nervosol TABS jest tradycyjnie stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego i 

trudnościach w zasypianiu. Lek Nervosol TABS jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w 

wieku powyżej 12 lat. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancje czynne i rośliny z rodzin 

kozłkowate (Valerianaceae) i konopiowate (Cannabaceae) lub na którąkolwiek substancję 

pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 

OBROTU: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, 50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68. 
 
 
 
 
 

Nervosol SKŁAD: 1 ml wyciągu złożonego (extractum compositum) (1:2) z: Valeriana officinalis L. s1, 

radix (korzeń kozłka) / Melissa officinalis L., herba (ziele melisy) / Angelica archangelica L. 

(Archangelica officinalis Hoffm.), radix (korzeń arcydzięgla) / Humulus lupulus L., flos (szyszka 

chmielu) / Lavandula angustifolia Mill. (L. officinalis Chaix), flos ((kwiat lawendy) (25/25/20/15/15). 

Ekstrahent: etanol 60% (V/V). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: płyn doustny. WSKAZANIA DO 

STOSOWANIA: stosowany jest w łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz w 

okresowych trudnościach w zasypianiu. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną. 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, 50-951 Wrocław, ul. św. 

Mikołaja 65/68 

 
 
 
 
 

NERVOSOL SEN, suplement diety, 20 tabletek powlekanych SKŁADNIKI: substancja wypełniająca - 

celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z liścia melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek chmielu 

(Humulus lupulus), wyciąg z kwiatu lawendy (Lavandula angustifolia), substancja wypełniająca: 

fosforany wapnia, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, 

substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, 

stabilizatory: glikol polietylenowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: 

skrobia ryżowa, barwniki: lak indygotyny, koncentrat krokosza barwierskiego i cytryny. ZALECANE 

DZIENNE SPOŻYCIE: dorośli: 1 tabletka dziennie, pół godziny przed snem. Nie należy przekraczać 

porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW NERVOSOLU SEN: 1 tabletka: 

220mg wyciąg z szyszek chmielu, 150mg wyciąg z liścia melisy, 40mg wyciąg z liścia 

lawendy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. 

PRZEZNACZENIE: Suplement diety Nervosol Sen przeznaczony jest dla osób, które chcą: wyciszyć 

emocje i stres oraz szybko zasnąć, zdrowo przespać noc, nie budzić się w ciągu nocy, być rześkie i 

wypoczęte kolejnego dnia po dobrze przespanej nocy. Produkt nie zawiera laktozy. Może być 

przyjmowany przez osoby z nietolerancją laktozy. Produkt nie wykazuje działania uzależniającego. 

PRODUCENT: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 

Wrocław. 


