
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.

Pannonhalmi
Salaktalanító teakeverék

20 x 1,5 g
(Herbária Zrt.)

Hatás, tulajdonság
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását
népgyógyászati tapasztalatok igazolják.
Az alkotórészek csökkentik a tápanyagok felszívódását, enyhe vizelethajtó
hatás révén a felesleges anyagcseretermékek kiürülését elõsegítik, ezáltal
hozzájárulnak az igénybevett szervezet felfrissüléséhez, javítják a szervezet
általános állapotát.
Mik a hatóanyagok?
0,450 g Tarackbúza gyökértörzs (Graminis rhizoma), 0,375 g Közönséges párlófû
virágos hajtás (Agrimoniae herba), 0,375 g Gyermekláncfû gyökér (Taraxaci radix),
0,225 g Madárkeserûfû virágos hajtás (Polygoni avicularis herba) porítva / filter
Mit tartalmaz még a teakeverék?
A teakeverék ízesítõként porított bodzavirágot tartalmaz.
Mikor ajánlott a Pannonhalmi Salaktalanító teakeverék fogyasztása?
Fõként a tavaszi idõszakban ajánlott tisztító kúrák kiegészítésére alkalmazható.
Mikor nem szabad a teakeveréket alkalmazni?
A készítmény bármely alkotórésze iránti túlérzékenység (allergia) esetén a
készítményt ne alkalmazza!
Amennyiben Ön vízhajtó készítményt szed (szív- és veseelégtelenség miatt)
szintén ne alkalmazza a teakeveréket.
Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Amennyiben bizonytalan esetleges allergiájában, a készítmény alkalmazását kis
adagokban kezdje el és ha nem jelentkeznek allergiás reakciók, akkor emelheti
a napi adagot.



Fogyaszthatják-e gyermekek a teakeveréket?
A teakeverék gyermekeknél való biztonságos alkalmazására vonatkozóan
vizsgálatokat nem végeztek, ezért 12 év alatt a tea fogyasztása nem ajánlott.
Lehet-e alkalmazni a teakeveréket más gyógyszerekkel együtt?
A vizelethajtó és vérnyomáscsökkentõ gyógyszerek hatását az egyidejûleg
fogyasztott teaital befolyásolhatja.
Amennyiben Ön szájon át adott véralvadásgátló gyógyszert (pl. Syncumar) szed,
a tea fogyasztása a kölcsönhatás veszélye miatt nem javasolt.
Alkalmazható-e a teakeverék várandós és szoptató anyáknál?
Ezen élethelyzetekben nem vizsgálták a tea alkalmazását, ezért nem javasolt
az alkalmazása.
Hogyan és mikor kell a teát fogyasztani?
2 db filtert 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leforrázni, lefedve 15-20 percig
állni hagyni, majd a filtert kiemelni. A megfelelõ hõmérsékletû teát naponta
legfeljebb két alkalommal (lehetõleg ízesítés nélkül) lehet fogyasztani.
Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?
Az adagolási javallat betartása esetén az esetleges egyéni túlérzékenységeken
kívül (viszketés, csalánkiütés, bõrkiütés) nem ismert olyan adat, amely
mellékhatásra utalna.
Bármely nem várt hatás észlelésekor – ami rövid idõn belül nem múlik el – a
teakeverék fogyasztását abba kell hagyni és a kezelõorvost fel kell keresni!
Mire kell ügyelnie a tea alkalmazása során?
Használatával egyidejûleg kalóriaszegény étrendrõl kell gondoskodnia. Ügyelni
kell a bõséges, legalább napi 2-2,5 literes folyadék bevitelre.
Gyermekektõl elzárva tartandó!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
Kúraszerûen legfeljebb 3 hónapig alkalmazható. Kúraszerû alkalmazása
során a két kúra között legalább 1 hónap szünetet kell tartani.
Hogyan kell tárolni a teakeveréket?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve tárolandó.
Mennyi ideig tárolható a teakeverék?
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati idõn belül szabad felhasználni!
Csomagolási egység: 20 x 1,5 g / filter 
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1134 Budapest, Dózsa György út 144.


