
BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi
betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet 
orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a
készítmény körültekintõ, elõírásszerû alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben
is szüksége lehet.

Herbária
Salaktalanító teakeverék

(Herbária Zrt.)

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény,
melynek hatását népgyógyászati adatok igazolják. 

Mi a hatóanyaga?
1 púpozott evõkanálnyi (2,50 g) készítmény tartalma: 0,67 g tarackbúza gyökértörzs
(Graminis rhizoma), 0,62 g csalánlevél (Urticae folium), 0,50 g fekete bodza virág (Sambuci
flos), 0,40 g ezerjófû virágos hajtás (Centaurii herba), 0,17 g édeskömény termés
(Foeniculi dulcis fructus), 0,12 g koriandertermés (Coriandrii fructus).

Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
A teakeverék a salakanyagok kiürülésének megkönnyítésére, emésztési problémák
enyhítésére alkalmazható. A vizeletürítést enyhén fokozza, serkenti az emésztõnedvek
elválasztását, enyhe gyomor-, bélgörcsoldó hatású.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
Nem ajánlott a készítmény alkalmazása bármely összetevõjével (fõleg ernyõsvirágza-
túak) szembeni egyéni túlérzékenység, gyomor-, nyombélfekély, valamint szív- vagy
vesemûködési zavar miatt kialakult ödéma esetén.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Az alkalmazás megkezdése elõtt kérje ki orvosa tanácsát.



Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A teakeverék alkalmazása gyermekeknek nem ajánlott.

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A teakeverék fogyasztása befolyásolhatja más gyógyszerek felszívódását, ezért
alkalmazásáról tájékoztassa kezelõorvosát.

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
1 púpozott evõkanál teakeveréket 1 csésze forró vízzel kell leönteni és idõnként kevergetve
15 percig állni hagyni, majd leszûrni. Enyhén édesítve naponta 1-2 csészével
fogyasztható.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, nem
kívánt mellékhatása nem ismeretes. Ha Ön bármilyen mellékhatást észlel – ami rövid idõn
belül nem múlik el – hagyja abba a teakeverék alkalmazását és keresse fel orvosát.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
A teakeveréket gyermekek elõl el kell zárni!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen és alkalmanként is fogyasztható. A kúra idõtartama 3 hónap,
két kúra idõtartama között legalább 1 hónap szünetet kell tartani.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 OC-on, nedvességtõl védve tárolandó.
A készítmény gyermekek elõl elzárva tartandó!
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