
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
Mecsek 

Gyomor
filteres teakeverék

(Herbária Zrt.)

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény,
melynek hatását irodalmi adatok bizonyítják.

Mi a hatóanyaga?
1 filter 0,40 g Körömvirágot (Calendulae flos), 0,20 g Kamillavirágzatot (Matricariae flos),
0,10 g Közönséges cickafark virágos hajtást (Millefolii herba), 0,10 g Csipkerózsa
áltermést (Rosae pseudo-fructus), 0,10 g Édeskömény termést (Foeniculi dulcis fructus)
és 0,10 g Közönséges orbáncfû virágos hajtást (Hyperici herba) tartalmaz porított formában.  

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

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Gyomorbántalmak esetén gyomor- és nyombélfekély megelõzésére, a gyógyszeres
kezelés kiegészítésére alkalmazható gyulladáscsökkentõ teakeverék.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
Ne alkalmazza a készítményt, ha az alkotórészekkel – fõleg fészkesvirágzatúak –
szembeni egyéni túlérzékenysége van.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Fényérzékenység esetén a teakeverék alkalmazása alatt tartózkodni kell az erõs
fényhatásoktól (napozás, szolárium).



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

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A teakeverék alkalmazása – orbáncfû tartalma miatt – egyidejûleg nem ajánlott a
következõ gyógyszerekkel, mert azok hatását módosíthatja: INDINAVIR, HIV- és
epilepszia ellenes szerek, kumarin típusú antikoagulánsok (pl.: Syncumar), szájon át
szedhetõ fogamzásgátlók, Digoxin, cyclosporin (pl.: Sandimmun) és theophyllin
tartalmú készítmények.

Fogyasztható-e a tea terhesség és szoptatás ideje alatt?
A teakeverék hatóanyagai átjuthatnak a magzatba, ill. az anyatejjel kiválasztódva a
csecsemõbe, ezért ezen élethelyzetekben nem javasolt a tea fogyasztása.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
2 db filter tasakot forrázzunk le egy csészényi (kb. 2,5 dl) forró vízzel. 10-20 percig
lefedve hagyjuk állni. A filtereket eltávolítva mézzel édesítve langyosan, kortyonként
fogyasztható étkezés közben vagy után. Naponta 2-3 csészényit ihatunk.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Ritkán, világos bõrû egyéneknél erõs fényhatásokra (napozás, szolárium) allergiás
bõrreakció (bõrpír, viszketés, bõrkiütés) jelentkezhet.

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

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
1-2 hónapig kúraszerûen lehet fogyasztani. Azonban ha tünetei nem javulnak, ill.
rosszabbodnak, hagyja abba a tea fogyasztását.

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

Csomagolási egység: 25 x 1,0 g filter/doboz
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