
Lunixen® – Behandlar sömnrubbningar
• Mot dålig sömnkvalitet eller uppvakningar under natten

• Tas dagligen för bästa effekt

• Valeriana officinalis L. har klinisk dokumenterad effekt

Förbättrar sömnkvalitet

Motverkar sömnavbrott

Inget beroende rapporterat

1 tablett till kvällen vid sömnrubbningar     .     Optimal effekt uppnås inom 2-4 veckor
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Lunixen® – Behandlar sömnrubbningar
Målgrupp: Vuxna och barn över 12 år

Kundnytta: 
• Receptfritt läkemedel som förbättrar sömnkvalitet & sömnlatens 

• Enkel att ta, 1 tablett till kvällen vid vid sömnrubbningar

• 500 mg torrt vänderotextrakt per tablett

• Aktiv substans har klinisk dokumenterad effekt

Dosering: Vid sömnrubbningar: 1 tablett 30-60 min före sänggående.  
Vid mild oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Maxdos 4 tabletter dagligen. 

Beskrivning:  Ljusblå, avlånga tabletter. Växtbaserad tablett med karakteristisk lukt och smak. Sväljes hela.  
Ej utbytbar. 

Att ha i åtanke: Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läke-
medel. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning bör läkare eller annan 
sjukvårdspersonal kontaktas. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under  2-4 veckor.

Graviditet/amning: Nej. B:2/Grupp  IVa

Rekommenderas tillsammans med: Tips kring sömnhygien. Kompletterande produkter för att stötta 
och förbättra sömn, öronproppar, sovmask, bettskena och snarkprodukter. Kan kombineras med Sedix.

Lunixen® 500 mg tabl. (Valeriana officinalis L.). OTC. ATC-nr. N05CM09. Växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Från 12 år. Optimal effekt vid 2-4 veckors behandling.  
Använd inte om gravid eller ammande, eller samtidigt med syntetiska lugnande medel. VBL. EF. Senaste översyn av produktresumé 2019-08-02. För mer info: www.fass.se. 
Sana Pharma Medical AS | www.sanapharma.se   
Sedix® 200 mg tabletter (Passiflora incarnata L.) ATC-kod: N05CM. OTC. TVBL. EF. Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och 
tillfälliga insomningsbesvär. Från 12 år. Använd inte om gravid eller ammande, eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel. Indikation på TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig 
användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16. För ytterligare info: www.fass.se. 

Läs mer om Lunixen här
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