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B E T E G T Á J É K O Z TAT Ó
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
Érelmeszesedés elleni teakeverék
Hatás, tulajdonság:
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati
adatok igazolják.
Mi a hatóanyaga?
1 csapott evõkanálnyi készítmény (kb. 3,5 g) tartalma: 0,70 g Feketeribizli levél (Ribis
nigri folium), 0,70 g Galagonya virágos hajtásvég (Crataegi folium cum flore), 0,70 g
Lándzsás útifû levél (Plantaginis lanceolatae folium), 0,70 g Szúrós gyöngyajak virágos
hajtás (Leonuri cardiacae herba), 0,35 g Fehér fagyöngy (Visci albae stipes), 0,35 g
Borsosmentalevél (Menthae piperitae folium).
Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.
Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Magas vérnyomás és érelmeszesedés kialakulásának megelõzésére, ill. enyhe eseteiben,
idõskori szív- és keringési panaszokban a gyógyszeres kezelés kiegészítésére
alkalmazható teakeverék.
Javítja a szív mûködésének hatásfokát, enyhe vízhajtó hatásánál fogva tehermentesíti
a keringési rendszert.
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Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
A teakeverék alkalmazására vonatkozó ellenjavallat ez idáig nem ismeretes, kivéve ha
az alkotórészekkel szemben egyéni túlérzékenység (allergia) áll fenn.
Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A gyermekek kezelésére nem alkalmazható.
Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
Más szív- és érrendszerre ható gyógyszer szedése mellett a tea alkalmazása kellõ
óvatossággal történjen. Ha Ön MAO (monoamino oxidáz) gátló hatású depresszió
elleni gyógyszert szed, ne fogyassza a Mecsek Érelmeszesedés elleni teakeveréket.
Alkalmazható-e a készítmény várandósság és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazása kerülendõ.
Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
Tegyen egy csészényi (kb. 2,5 dl) forró vízbe 1 csapott evõkanálnyi (kb. 3,5 g) teakeveréket,
1-2 percig gyengén fõzze, 10-15 percig hagyja állni, szûrje le és langyosan, mézzel
édesítve fogyasztható. Napi adag 1-2 csésze tea. Az ajánlott adagot ne lépje túl!
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Egyéni túlérzékenység esetén allergiás bõrreakció, kontakt dermatitisz elõfordulhat.
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
Gyermekektõl elzárva tartandó!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
1-2 hónapig kúraszerûen alkalmazható.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve.
Csomagolási egység: 100 g
Nyilvántartási szám: OGYI-008/1986.
Gyártja és a forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.
1134 Budapest,
Dózsa György út 144.
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