
BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION 

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA 

Nosweat, kapslar 

2 VAD INNEHÅLLER NOSWEAT? 

Torrextrakt av Salvia 
Salvia officinalis L., blad, extrakt (4-7:1) 150 mg 
 
Kapselhjälpmedel 
Mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat, kiseldioxid,  
titandioxid (färgämne E171), röd, gul och svart järnoxid (färgämne E172). 
 
Totalvikt per kapsel 377 mg 
 
Vid tillverkning av en kapsel används ca. 0,6 gram salviablad. 

3 HUR VERKAR NOSWEAT? 

Nosweat motverkar svettningar. 

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV  

Biokraft Pharma AB, Box 1010, 251 10  Helsingborg 

5 VAD ANVÄNDS NOSWEAT FÖR? 

Traditionellt använt mot tillfälligt överdriven svettning. 

6 NÄR SKA NOSWEAT INTE ANVÄNDAS?  

Dokumentation för ställningstagande saknas. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR NOSWEAT ANVÄNDS: 
Vid svettningar orsakade av kända sjukdomstillstånd skall i första hand underliggande 
sjukdom behandlas. 

Detta naturläkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du 
kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, 
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling. 

GRAVIDITET 
Användning under graviditet kan inte rekommenderas. 

AMNING 
Användning under amning kan inte rekommenderas. 

TRAFIKVARNING 
Inga studier har utförts. 



VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER NOSWEAT?  
Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad. 

7 DOSERINGSANVISNING 

Vuxna och barn över 12 år: 1 kapsel 3 gånger dagligen. 
För att lindra svettningar under natt rekommenderas 2 kapslar före sänggåendet. 
Kapslarna sväljes hela tillsammans med vatten. 
 
Rekommenderas ej till barn under 12 år. 
 
Observera: Långvariga besvär skall alltid behandlas av läkare. 

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS? 
Om Du fått i dig för stor dos av Nosweat eller om t e x ett barn fått i sig läkemedlet av 
misstag, kontakta alltid Giftinformationscentralen (tel. 112 eller 08-331231), läkare eller 
sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning. 

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN NOSWEAT GE? 

Inga rapporter om biverkningar vid rekommenderad användning. 

Kontakta läkare om Du misstänker att Nosweat gett Dig allvarliga biverkningar. 

9 HUR SKA NOSWEAT FÖRVARAS? 

Förvaras torrt i rumstemperatur, utom syn- och räckhåll för barn. 

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR NOSWEAT? 

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. 

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN 

2008-05-28 


