
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
Lady Klimax

filteres teakeverék

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, 
melynek hatását népgyógyászati tapasztalatok bizonyítják.

Mi a hatóanyaga?
1 filter tartalma: 0,30 g Galagonya virágos hajtásvég (Crataegi folium cum flore), 0,15 g
Réti palástfû virágos hajtás (Alchemillae herba), 0,15 g Közönséges orbáncfû virágos
hajtás (Hyperici herba), 0,15 g Közönséges cickafark virágos hajtás (Millefolii herba),
0,15 g Keserû édeskömény termés (Foeniculi amari fructus), 0,12 g Orvosi zsálya levél
(Salviae officinalis folium) 0,12 g Orvosi citromfû leveles szár (Melissae herba) porított
és aprított formában.

Mit tartalmaz még a készítmény?
0,06 g Borsosmentalevelet (Menthae piperitae folium) tartalmaz ízesítõként. 

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
A változókor idõszakában fellépõ panaszok megelõzésére, enyhítésére: hõhullámok,
éjszakai izzadás, búskomorság, fokozott ingerlékenység, túlsúly esetén.
A tea méh-, petefészek- és emlõeltávolítás után is alkalmazható.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
Ne fogyassza a teát csökkent vesemûködés, kezeletlen rosszindulatú daganat, valamint
bármely alkotórésszel szembeni egyéni túlérzékenység esetén.
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Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Fényérzékenység esetén a tea alkalmazása alatt tartózkodni kell az erõs fényhatásoktól
(napozás, szolárium).

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

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
3 filter tasaknyi teakeveréket 1 liter forrásban lévõ vízzel leforrázni, lefedve 15 percig
állni hagyni. A teából legalább naponta 1 liter fogyasztása javasolt kellõ hatás eléréséhez!
Melegen vagy hidegen, szükség esetén mézzel ízesítve fogyasztható, de citrommal (ill.
citrompótlóval) történõ ízesítése nem ajánlott. Ízesítés nélkül is kellemes ital.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén mellékhatások nem ismeretesek, ennek ellenére
egyéni túlérzékenység elõfordulhat. Ritkán – világos bõrû egyéneknél – erõs
fényhatásokra (napozás, szolárium) allergiás bõrreakció (bõrpír, viszketés, bõrkiütés)
jelentkezhet.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
Ne használjon fémbõl készült fõzõ- és tárolóedényt, fémkanalat, mert gyorsíthatja a tea
hatóanyagainak lebomlását!
A teakeveréket gyermekek elõl el kell zárni!
A tea alkalmazása idején tartózkodjon az alkoholos italok fogyasztásától.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A tünetek mérséklõdésétõl függõen 1-2 hónapig. Több hetes (1-4 hét) szünet beiktatása
után újra folytatható a kúra.

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

Csomagolási egység: 20 x 1,2 g

Nyilvántartási szám: OGYI-835/2001

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