
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
Szélhajtó

filteres teakeverék

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati
tapasztalatok igazolják.
A teakeverék hatóanyagai (illóolajok) serkentik az emésztõnedvek termelését, ezáltal
javítják az emésztési folyamatot. Csökkentik a bélgázok képzõdését, a puffadást és az
enyhe gyomor-, bélgörcsöket megszüntetik. A tea nyálkatartalma az emésztõrendszer
nyálkahártyájának felületét bevonja, ezáltal csökkenti annak érzékenységét. Enyhe
gyulladáscsökkentõ hatású.

Mi a hatóanyaga?
1 filter tartalma: 0,60 g Keserû édeskömény termés (Foeniculi amari fructus), 0,30 g
Kamillavirágzat (Matricariae flos), 0,15 g Ánizstermés (Anisi fructus), 0,15 g
Borsosmentalevél (Menthae piperitae folium), 0,15 g Orvosi ziliz levél (Althaeae folium)
és 0,15 g Koriandertermés (Coriandri fructus) porított formában.

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

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Emésztési panaszok, teltségérzet, puffadás és bélgázok képzõdése esetén, valamint
azok okozta enyhe gyomor- és bélgörcsök oldására, enyhítésére.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
A teakeverék alkalmazására vonatkozó ellenjavallat nem ismeretes, kivéve, ha az
alkotórészekkel szembeni (pl. ánizs, kamilla, mentol) egyéni túlérzékenység áll fenn.
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Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Tudnia kell, hogy kezelendõ problémái milyen eredetûek. Amennyiben bizonytalan a
tünetek okában, kérje ki szakember (orvos, gyógyszerész) véleményét.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A teakeveréket gyermekek 6 éves kortól fogyaszthatják.

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a tea fogyasztása nem befolyásolja más
gyógyszerek felszívódását.

Alkalmazható-e a teakeverék várandósság és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazása nem javasolt.

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 tetszõleges hõmérsékleten és ízesítéssel (pl. édesítve)
fogyasztjuk.
Napi ajánlott adag: gyermekek: 1-2 csészényi,

felnõttek: 2-4 csészényi

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen (pl. ánizs,
kamilla, mentol) kívül, nem kívánt hatása nem ismeretes. Ha nem várt hatást észlel,
keresse fel orvosát.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
A készítmény gyermekek elõl elzárva tartandó!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen és folyamatosan is fogyasztható, de ha 2-3 hónapon át történõ
alkalmazás után sem szûnnek meg panaszai, keresse fel kezelõorvosát.

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

Csomagolási egység: 20 x 1,5 g filter / doboz

Nyilvántartási szám: OGYI-897/2003

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