
Ontdek...
SLAAPPROBLEMEN?NERVEUS?

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. 
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter.



Nerveuze onrust heeft een negatieve invloed op je slaap. Kan je de 
slaap moeilijk vatten en wordt doorslapen alsmaar moeilijker? 
Dan bestaat de kans dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt.

Werkdruk, prestatiedruk… 
lig jij er ook wakker van?

Vandaag de dag is het leven 
veel drukker dan vroeger. Door 
drukke agenda’s, hoge werkdruk, 
dagelijkse files, hobby’s en sociale 
verplichtingen is het soms moeilijk 
om nog rust te vinden. 

Deze levensstijl verzoorzaakt vaak 
een vicieuze cirkel waarbij je 
overdag onrustig bent en ’s avonds 
moeite hebt om goed in te slapen.

Doorbreek deze

vicieuze cir
kel!

SLAAPSTOORNISSEN ‘S NACHTS

NER

VEUZE ONRUST OVERDAG



Praat over
je zorgen

Problemen thuis of op het werk? 
Blijf er niet alleen mee zitten. 
Problemen uitpraten of ze vertellen 
aan een vertrouwenspersoon, 
maakt het gemakkelijker om te 
verwerken. 

Neurexan® verlicht je nerveuze 
onrust en slaapproblemen!

Last van nerveuze onrust?
Ontdek hier enkele tips

Sport
Ga joggen, fietsen of zwemmen. 
Lichaamsbeweging is de ideale 
manier om je gedachten te 
verzetten. Het geeft je lichamelijke 
voldoening en helpt je om 
spanning en nerveuze onrust  
te bestrijden.

Maak tijd
voor jezelf 

Lopen je dagen snel vol? Maak 
dan een ‘afspraak’ met jezelf, 
zodat je tijd vrijmaakt voor 
jezelf. Ga tijdens je lunchpauze 
wandelen of in plaats van 
‘s morgens vlug te douchen neem 
’s avonds een warm ontspannend 
bad.

Geniet
van de natuur 

Ga in het bos of in het park 
wandelen. Dit zorgt ervoor dat je 
je hoofd gemakkelijker leegmaakt. 
Deze ontspannende activiteit 
zorgt ervoor dat je lichaam 
endorfine aanmaakt die je teveel 
aan adrenaline (stresshormoon) 
doet afnemen.

Goed 
verdragen

Mag bij kinderen 
vanaf 2 jaar

Geen bekende 
interacties met andere 

geneesmiddelen

Gedeeltelijke 
terugbetaling mogelijk 
(met een BVAC-attest)

Mag bij zwangerschap
en borstvoeding in de 

aanbevolen dosering en 
na overleg met uw arts



Gebruiksadvies:Wat zit er in Neurexan®?

Meer ontspan
nen overdag,

beter slape
n ‘s nachts!

Standaard Acute 
klachten

3 x 1      
per dag

2 x 1      
per dag

1-2 x 1      
per dag

1        om het 
half uur tot 1 uur 
(max. 12 per dag)

1        om het 
uur tot 2 uur 
(max. 8 per dag)

1        om het 
uur tot 2 uur
(max. 6 per dag)

Volwassenen 
en adolescenten 
≥ 12 jaar

Kinderen van 
6 tot 11 jaar

Kinderen van 
2 tot 5 jaar

Passiebloem
Passiflora Incarnata

D2

Zinkzout van 
valeriaanzuur
Zincum valerianicum

D4

Haver
Avena sativa

D2

Ongebrande 
koffieboon

Coffea cruda
D12



SLAAPPROBLEMEN?NERVEUS?

Meer Ontspannen oVErdag,
betER slapen ‘s nachts!

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. 
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter.
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Ontdek...
Découvrez…

NERVEUX ?
TRouBLES 

   DU SOMMEIL ?

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Médicament homéopathique. Pas d’usage prolongé sans avis médical. 
Lisez attentivement la notice.
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Plus relax la journée,
Nuit de soMMeil améliorée !


