Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin
500 ml
28 féle gyógynövény hatóanyagait tartalmazó, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
hatását népgyógyászati és szakirodalmi adatok igazolják.
Alk. tart.: 40% (V/V)
Javallatok: Az oldat étvágytalanság, puffadás, teltségérzet, bélrenyheség és egyéb, különböző
okokra visszavezethető emésztési zavaroknál, fertőző vagy más hosszantartó betegségek utáni
lábadozás időszakában, valamint vérzési hajlam (fogínygyulladás, fogínysorvadás) esetén szedhető.
Adagolás: Naponta 2–3-szor 1 teáskanálnyi készítményt vízzel vagy ízesítetlen, hideg teával hígítva
bevenni: étvágyjavítás céljából a főétkezések előtt fél órával, az emésztés elősegítésére étkezés
közben vagy közvetlenül étkezések után, fertőző vagy más hosszantartó betegségek utáni lábadozás
időszakában, vérzési hajlam esetén főétkezések után.

Összetétel: Hatóanyagok: 1,0 ml oldat tartalma: 20 mg C-vitamin, 47 mg Svédkeserű tinktúra (1:5,1),
amely a következő összetevők megadott arányú felhasználásával (összesen 18,50 g/100 ml) készül:
2,00 bábakalácsgyökér, 2,00 manna, 2,00 mirha, 2,00 zedoária gyökértörzs, 2,00 orvosi angyalgyökér,
2,00 theriak sine opio, 1,00 tárnicsgyökér, 0,50 kamillavirágzat, 0,50 borsosmentalevél, 0,50 igazi
édesgyökér, 0,50 szerecsendió, 0,50 vidrafűlevél, 0,20 közönséges párlófű virágos hajtás, 0,20
gyömbér gyökértörzs, 0,10 kínai csillagánizs termés, 0,10 galangálgyökér, 0,10 kis ezerjófű virágos
hajtás, 0,10 benedekfű virágos hajtás, 0,06 keserű narancs epikarpium és mezokarpium, 0,04
szegfűszeg, 0,04 ökörfarkkóró virágpárta, 0,04 kubébatermés, 0,02 rozmaringlevél.
Segédanyagok: 96%-os etanol, tisztított víz, karamell (E150).
Figyelmeztetés: Az alkotó komponensek bármelyike (pl. fészkes virágzatú növények) iránti
túlérzékenység (allergia) esetén a készítmény nem alkalmazható. Ez a készítmény 40 térfogat %
etanolt (alkoholt) tartalmaz, melynek 1 adagja (1 teáskanál ~ 5 ml) ~ 1,5 g alkoholt tartalmaz.
Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas. Cukorbetegeknél a készítmény alkoholtartalmát
figyelembe kell venni!
Várandós vagy szoptató nők, magas rizikófaktorú betegek (pl. májbetegség vagy epilepszia), akut
gyomor- és nyombélfekély, epeúti elzáródás, epekő esetén a készítmény szedése megfontolandó, 18
éves életkor alatt nem ajánlott.
További információ a flakon nyakán elhelyezett betegtájékoztatóban található.
Felhasználható: Felbontás után 6 hónapig használható fel a készítmény.
Tárolás: Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolandó!
Gyermekektől elzárva tartandó!
Nyilvántartási szám: OGYI-670/1998
Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Natureland Egészségcentrum Zrt.
3060 Pásztó, NATURLAND Park

