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Sedinal

SAMENSTELLING

SEDINAL is uitsluitend samengesteld uit natuurlijke plantaardige extrakten. De planten werden 
gestabiliseerd vooraleer de extraktie werd uitgevoerd, zodat de integrale therapeutische 
ingrediënten. bewaard blijven, maar onder geconcentreerde vorm.
De aktieve bestanddelen van SEDINAL zijn de volgende:
- Vloeibaar meidoorn-extrakt (Crataegus oxyacantha)
- Vloeibaar andoorn-extrakt (Ballota foetida)
- Vloeibaar passiebloem-extrakt (Passiflora incarnata)

EIGENSCHAPPEN

1. Meidoorn (Crataegus oxyacantha) : behoort tot de familie der roosachtigen. De meidoorn is een 
hartsedativum en een kalmeermiddel van de vasculaire bezenuwing : zo bezit de meidoorn een 
antispasmodische en hypotensieve werking. Hartkloppingen en angstgevoelens worden door dit 
extrakt ook doelmatig onderdrukt.

2. De andoorn (Ballota foetida) : behoort tot de lipbloemigen of labialen. Het extrakt van deze 
plant heeft een krachtige spasmolytische werking.

3. De Passiebloem (Passiflora incarnata) : behoort tot de groep der passifloralen. Een extrakt uit 
deze bloem heeft een zenuwbedarende werking. Dit extrakt geeft een goede sederende werking 
bij stoornissen eigen aan de menopauze, bij emotionele toestanden en ook bij slapeloosheid.

AANWIJZINGEN

- Zenuwstoornissen zoals angst, gejaagdheid, emotionele toestanden.
- Hartkloppingen, overprikkelbaarheid der hartspier.
- Zenuwstoornissen bij de menopauze.
- Dyspepsies van zenuwachtige aard.
- Slapeloosheid.
- Aandoeningen die gepaard gaan met spasmen van de gladde spieren.
- In de Pediatrie:

Toestanden van spanning, angsten zenuwachtigheid - Zenuwstoornissen met digestieve 
komponent - Sommige karakterstoornissen - Enuresis - Moeilijke of met opwinding gepaard 
gaande slaap.

POSOLOGIE

Volwassenen:
De gewone posologie bedraagt 15 tot 30 druppels, driemaal per dag. De druppels zullen verdund 
worden in water of in een gesuikerde drank. Sinaasappelsap is bijzonder geschikt voor het innemen 
van SED1NAL. De inname gebeurt bij voorkeur vóór de twee bijzonderste maaltijden en bij het 
slapengaan.

- 1 -



Module 1.3.1.3 – BE – NL BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du 
Four à Briques, B-1140 Brussel

Sedinal 

Goedgekeurd op 
Pagina 2 van 2

NEVENWERKINGEN

SEDINAL hoopt zich niet op in het organisme.

BEWARING

Het flesje moet na elk gebruik onmiddellijk gesloten worden; bij niet sluiten kan verdamping de 
vorming van een neerslag veroorzaken.

VERPAKKINGEN

Flesjes van 30 ml en 100 ml.

FORMULA

Crataegi oxyacanth. extract. fluid. - Ballotae foetid. extract. fluid. - Passiflorae incarnat. extract. 
fluid. aa - Natr. Saccharin.

REGISTRATIEHOUDER

Melisana nv/sa – 1140 Brussel / Bruxelles

REGISTRATIENUMMER

BE 024376
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