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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 Diétás teakeverék
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény,
melynek hatását népgyógyászati adatok igazolják.
Mi a hatóanyaga?
1 csapott evõkanálnyi (3,50 g) készítmény tartalma: 1,05 g Babhüvely (Phaseoli
legumen), 0,52 g Gyermekláncfû gyökér (Taraxaci radix), 0,52 g Kukoricabibe (Maydis
stigma), 0,35 g Boróka tobozbogyó (Juniperi pseudo-fructus), 0,35 g Borsosmentalevél
(Menthae pip. folium), 0,35 g Diófalevél (Juglandis folium), 0,35 g Tarackbúza gyökértörzs
(Graminis rhizoma).
Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.
Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Cukorbetegségre való hajlam esetén az étrend szabályozásával elérhetõ egyensúlyi
állapot elõsegítésére.
Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
A készítmény alkalmazása nem ajánlott vesegyulladás, epehólyag-gyulladás, epevezeték-,
bélelzáródás esetén. Ne alkalmazza ha bármely alkotórésszel szemben egyéni
túlérzékenysége van.
Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A teakeverék alkalmazása gyermekeknek nem ajánlott.
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Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A készítmény egyik komponense (Boróka tobozbogyó) diabetesben a glükózszintet
befolyásolhatja, ezért gyógyszert szedõ cukorbetegek csak kezelõorvosuk tudtával
alkalmazzák a teakeveréket.
Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?
Ha Ön várandós vagy szoptat, a készítményt ne alkalmazza.
Hogyan és milyen adagolásban ajánlott a teát fogyasztani?
1 csészényi (kb. 2,5 dl) forró vízzel 1 csapott evõkanál teakeveréket leforrázunk,
10 percig lefedve állni hagyjuk és szûrjük. Langyosan cukor nélkül, esetleg mesterséges
édesítõszerrel ízesítve napi 2-3 csészével fogyasztjuk.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, nem
kívánt hatása nem ismeretes.
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
A teakeveréket gyermekek elõl el kell zárni!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen és folyamatosan is fogyasztható, idõnkénti vércukorszint
ellenõrzés mellett.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve.
Nyilvántartási szám: OGYI-001/1986
Csomagolási egység: 100 g
Gyártja/Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.
1134 Budapest
Dózsa Gy. út 144.
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