
BE TEG TÁ JÉ KOZ TA TÓ
Mi e lõtt el kez de né a gyógy ha tá sú ké szít ményt al kal maz ni, ol vas sa el fi gyel me sen az
aláb bi be teg tá jé koz ta tót. E re cept nél kül kap ha tó gyógy ha tá sú szer rel or vo si
fel ügye let nél kül ke zel he ti Ön ma gát.
Az op ti má lis ha tás ér de ké ben azon ban, el en ged he tet len a ké szít mény kö rül te kin tõ,
elõ írás sze rû al kal ma zá sa.
Tart sa meg a be teg tá jé koz ta tót, mert a ben ne sze rep lõ in for má ci ók ra a ké sõb bi ek ben
is szük sé ge le het.

Her bária
El hí zás el le ni tea ke ve rék

Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mény. 
Ha tá sát nép gyógy ásza ti ta pasz ta la tok és szak iro dal mi ada tok iga zol ják.

Mi a ha tó anyag?
1 csapott kávéskanálnyi teakeverék (kb.1,4 g) tartalma: 0,28 g Kanadai és magas
aranyvesszõ virágos hajtás (Solidaginis herba), 0,28 g Fekete bodza virág (Sambuci
flos), 0,28 g Tealevél (Theae folium), 0,21 g Keserû édeskömény termés (Foeniculi amari
fructus), 0,14 g Borsosmentalevél (Menthae piperitae folium), 0,14 g Kutyabengekéreg
(Frangulae cortex), 0,07 g Lestyángyökér (Levistici radix).

Mi kor aján lott a tea ke ve rék fo gyasz tá sa?
• Ha Ön nek test súly fe les le ge van, a tea ke ve rék ki vá ló ki egé szí tõ je le het a

fo gyó kú rá nak, mert az al ko tó ré szek csök ken tik a táp anyag ok fel szí vó dá sát.
• A fo gyó kú rát kí sé rõ kel le met len tü ne tek eny hül nek pl. puf fa dás, fá radt ság, stb.

Mi kor nem sza bad a tea ke ve ré ket al kal maz ni?
Ne fo gyas  sza a te át, ha is me ret len ere de tû al ha si fáj dal ma, bél gyul la dá sa (pl. Crohn
be teg ség, vas tag bél gyul la dás, vak bél gyul la dás) vagy bél el zá ró dá sa van.

Mit kell tud nia az al kal ma zás meg kez dé se elõt t?
Ha Ön test súly fe les le ge vagy egyéb be teg sé ge mi att gyógy sze res ke ze lés ben ré sze sül,
a ké szít mény al kal ma zá sát be szél je meg szak em ber rel.

Fo gyaszt hat ják-e gyer me kek a te át?
A ké szít mény biz ton sá gos al kal ma zá sá ra vo nat ko zó vizs gá la to kat gyer me kek nél nem
vé gez tek, ezért csak 12 éves kor fe lett ad ha tó.
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Al kal maz ha tó-e a ké szít mény más gyógy sze rek kel?
• A tea ke ve rék elõ írt nál hos  szabb ide ig tar tó al kal ma zá sa kor az egyi de jû leg sze dett

szívg likozi dok, szív rit mus sza bá lyo zó ké szít mé nyek ha tá sa meg vál toz hat.
• Tiazid tí pu sú víz haj tók kal, mel lék ve se ké reg hor mon- és édes gyö kér tar tal mú

ké szít mé nyek kel együtt ad va a ká li um vesz te ség fo ko zó dik.

Mit kell meg fon tol ni várandósság és szop ta tás ide jén?
A ké szít mény ha tó anya gai a vér áram út ján át jut hat nak a mag zat ba, il let ve az anya tej jel
ki vá lasz tód va a cse cse mõ be, ezért ezen élet hely ze tek ben al kal ma zá sa nem ja va solt.

Ho gyan és mi kor kell a te át fo gyasz ta ni?
1 csa pott kávés ka nál nyi tea ke ve ré ket 1 csé sze (kb. 2,5 dl), for rás ban lé võ víz zel
le ön te ni, le fed ve 10 per cig áll ni hagy ni, majd le szûr ni. A meg fe le lõ hõ mér sék le tû te át
ét ke zés elõt t, na pon ta leg fel jebb két szer le het fo gyasz ta ni. 3-4 hé tig tar tó kú ra után
3 hó nap szü ne tet kell tar ta ni.

Mi lyen nem kí vánt ha tá so kat vált hat ki a ké szít mény?
• Az ada go lá si ja vas lat be tar tá sa ese tén, eset le ges egyé ni túl ér zé keny sé ge ken kí vül

elõ for dul hat gör csös gyo mor-, bél pa nasz, igen rit kán máj ká ro so dás elõ for dul hat.
• Hos  szan tar tó, vagy nem elõ írás sze rû al kal ma zás so rán bél tó nus csök ke nés,

bél tá gu lat, elek trolitvesztés (kü lö nö sen ká li um vesz tés, mely szív mû kö dés za va rá hoz,
izom gyen ge ség hez ve zet het), fes ték anyag le ra kó dás a bél nyál ka hár tyá ján fel lép het.
A vi ze let opá los vagy vö rö ses szí nû le het.

• Ha olyan nem várt ha tást ész lel, amely nem sze re pel az aláb bi le írás ban, hagy ja
ab ba a tea fo gyasz tá sát.

Mi re kell ügyel nie a tea al kal ma zá sa so rán?
Hasz ná la tá val egyi de jû leg ka ló ria sze gény ét rend rõl kell gon dos kod nia. Ügyel ni kell a
bõ sé ges, leg alább na pi 2-2,5 li te res fo lya dék be vi tel re.
Óva kod ni kell a tea rend sze res al kal ma zá sá tól, mert a ja va solt nál hos  szabb ide ig
(meg sza kí tás nél kül) tör té nõ fo gyasz tá sa so rán elõ for dul hat a bél nyál ka hár tyán
fes ték anyag le ra kó dás (ál lat kí sér le tek ben ta pasz talt).

Men  nyi ide ig al kal maz ha tó a ké szít mény?
A tea fo lya ma tos al kal ma zá sa leg fel jebb 4 hé tig tart son, utá na 3 hó nap szü ne tet kell
tar ta ni.

Ho gyan kell tá rol ni a tea ke ve ré ket?
Leg fel jebb 25 oC-on, nedvességtõl védve.

Cso ma go lá si egy ség: 50 g

Nyil ván tar tá si szám: OGYI-079/1988

Gyártja/For ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja:Her bária Zrt.
1134 Bu da pest, Dó zsa Györ gy út 144.
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