
BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön elõsegítheti az anyatej elválasztást.
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
Laktoherb
filteres teakeverék

(Herbária Zrt.)

Tejelválasztást serkentõ teakeverék.
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény.

Hatását népgyógyászati tapasztalatok igazolják.

Mi a hatóanyaga?
1 filter tasak (1,5 g) tartalma: 0,45 g Csipkerózsa áltermés (Rosae pseudo-fructus),
0,40 g Édeskömény termés (Foeniculi dulcis fructus), 0,40 g Ánizstermés (Anisi
fructus), 0,15 g Orvosi citromfû leveles szár (Melissae herba), 0,10 g Köménytermés
(Carvi fructus) porított formában.

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

Mikor ajánlott a teakeverék fogyasztása?
• Szoptatós anyáknak az anyatej termelés fokozására.
• Az anya, valamint az anyatejjel táplált csecsemõ esetleges emésztési zavarainak

(pl. puffadás, szélgörcsök, teltségérzet, stb.) csökkentésére.

Mikor nem szabad a teakeveréket alkalmazni?
A készítmény bármely alkotórésze iránti túlérzékenység, fõleg ánizzsal (fenchon),
ernyõsvirágzatúakkal szembeni allergiás hajlam esetén a készítményt ne alkalmazza.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
A teakeverék alkotórészei görcsoldó, emésztést elõsegítõ hatásúak. A tea fogyasztásakor
az ilyen jellegû panaszai enyhülnek.



Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A teakeverék más szerekkel (gyógyszer) történõ egyidejû alkalmazhatóságára jelenleg
nem állnak rendelkezésre adatok.

Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?
Összetétele és alkalmazási javaslata alapján a teakeverék fogyasztása kifejezetten
szoptatós anyáknak javasolt.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
Naponta 4-6 alkalommal 1-1 filtert 2,5 dl forrásban lévõ vízzel leöntünk és 10 percig
állni hagyjuk.
Az így elkészített tea tetszés szerint ízesítve hidegen vagy melegen fogyasztható.

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a teakeverék?
Ritkán egyéni allergiás reakciók (a bõrön, a légutakban, az emésztõrendszerben)
elõfordulhatnak.

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

Mennyi ideig alkalmazható a teakeverék?
A teakeverék a szükségletnek megfelelõen mindaddig alkalmazható, amíg az anyatej
elválasztás serkentésére szükség van.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve tárolandó.

Nyilvántartási szám: OGYI-571/1995

Csomagolási egység: 20 db (20x1,5 g) filter

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.
1134 Budapest,
Dózsa György út 144.


