
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

Emésztést elõsegítõ
filteres teakeverék

(Herbária Zrt.)

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény. A tea hatását népgyógyászati
tapasztalatok, míg összetevõinek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Hatás / tulajdonság: 
A teakeverék komponenseinek hatóanyagai serkentik az emésztõmirigyek mûködését,
elõsegítik az epehólyag kiürülését. Görcsoldó hatása révén csökkenti a puffadásos
tüneteket, enyhe szélhajtó hatású.

Mi a hatóanyaga?
0,20 g Borsosmentalevél (Menthae pip.folium), 0,20 g Orvosi ziliz gyökér (Althaeae radix),
0,15 g Igazi édesgyökér (Liquiritiae radix), 0,15 g Fehérüröm leveles vagy virágos
hajtás (Absinthii herba), 0,10 g Édeskömény termés (Foeniculi dulcis fructus), 0,10 g
Orvosi pemetefû (Marrubii herba), 0,10 g Kamillavirágzat (Matricariae flos) porított
formában/filter.

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

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Emésztési panaszok, teltségérzet, puffadás, bélgörcs esetén.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
A teakeveréket ne fogyassza bélelzáródás, a belek akut gyulladásos megbetegedései
vagy ismeretlen eredetû hasi fájdalom, valamint bármely alkotórésszel szembeni
túlérzékenység (pl. fészkesvirágzatúak, mentol, anetol) esetén.



Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Amennyiben még a tea összetevõit korábban nem alkalmazta, úgy a készítmény
alkalmazását kis adagokban kezdje el, és ha nem jelentkeznek allergiás reakciók,
akkor emelheti a napi adagot.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A teát gyermekek 6 éves kortól fogyaszthatják.

Alkalmazható-e a tea más gyógyszerekkel?
A teakeverék összetevõire vonatkozóan a javasolt adagolásban nem állnak rendelkezésre
más szerek hatását befolyásoló adatok.

Alkalmazható-e a tea várandósság és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a tea nem alkalmazható.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
2 filter teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni, lefedve 10 percig állni
hagyni, majd a filtereket kiemelni. Étkezés elõtt, naponta kétszer, délben és este az így
elkészített 1-1 csészényi teát, tetszés szerint ízesítve langyosan fogyasztani.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
A teakeverék bármely összetevõjével szembeni egyéni túlérzékenység elõfordulhat.
Az adagolási javaslat betartása esetén is nagyon ritkán allergiás bõrreakciók, pl. kiütések,
csalánkiütés, nehézlégzés, arc-, száj- és torok ödéma tünetei jelentkezhetnek.
Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea alkalmazását és forduljon orvosához.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
Ha szívre ható glikozidot tartalmazó vagy vizelethajtó gyógyszert szed, ne fogyassza
kúraszerûen a teát.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen is alkalmazható (max. 4-6 hét).
Amennyiben 3-4 napi teafogyasztás után sem érez javulást, illetve panaszai rosszab-
bodnának, úgy keresse fel kezelõorvosát.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve.
A teakeveréket gyermekek elõl el kell zárni!

Csomagolási egység: 20 db (20 x 1,0 g) filter

Nyilvántartási szám: OGYI-988/2006

Gyártja és a forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Herbária Zrt. 
1134 Budapest, Dózsa György út 144.


