TEXT PŘÍBALOVÉ INFORMACE NA OBALU
DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM
Léčivý čaj
Výrobce a držitel registračního rozhodnutí:
LEROS s.r.o.
U Národní galerie
156 15 Praha 5 - Zbraslav
Česká republika
a) 20 nálevových sáčků po 1,5 g, hmotnost náplně 30,0 g
b) 25 nálevových sáčků po 1,5 g, hmotnost náplně 37,5 g
c) hmotnost náplně 75,0 g
Složení:
a),b)Matricariae flos 0,360 g (heřmánkový květ), Foeniculi fructus 0,330 g (fenyklový plod),
Menthae piperitae herba 0,180 g (naťmáty peprné), Althaeae radix 0,150 g (proskurníkový
kořen), Rubi fruticosi folium 0,150 g (ostružiníkový list), Plantaginis lanceolatae folium
0,105 g (list jitrocele kopinatého), Lupuli flos 0,090 g (chmelová šištice), Serpylli herba 0,075
g (mateřídoušková nať), Sambuci nigrae flos 0,030 g (květ bezu černého), Liquiritiae radix
0,030 g (lékořicový kořen) v 1 nálevovém sáčku.
c) Matricariae flos 24,0 g (heřmánkový květ), Foeniculi fructus 22,0 g (fenyklový plod),
Menthae piperitae herba 12,0 g (naťmáty peprné), Althaeae radix 10,0 g (proskurníkový
kořen), Rubi idaei folium 10,0 g (maliníkový list), Plantaginis lanceolatae folium 10,0 g (list
jitrocele kopinatého), Lupuli flos 6,0 g (chmelová šištice), Serpylli herba 5,0 g
(mateřídoušková nať), Sambuci nigrae flos 2,0 g (květ bezu černého), Liquiritiae radix 2,0 g
(lékořicový kořen) ve 100 g čajové směsi.
Dávkování a způsob podání:
a),b)1 nálevový sáček se přelije 200 ml (0,2 l) vařící vody a po 10 min. vyluhování v přikryté
nádobě se vyjme, čaj se nesmí vařit. Podle potřeby možno přisladit, při žaludečních a
střevních obtížích umělým sladidlem. Čaj se pije 2 - 3x denně, u kojenců po lžičkách nebo z
dětské láhve. Připravuje se vždy čerstvý.
c)1/2 - 1 polévková lžíce se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v
přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. Podle potřeby možno přisladit, při žaludečních a
střevních obtížích umělým sladidlem. Čaj se pije 2- 3x denně, u kojenců po lžičkách nebo z
dětské láhve. Připravuje se vždy čerstvý bezprostředně před použitím.
Indikace:
Dietetický čaj pro děti všech věkových kategorií. Působí proti nadýmání, uvolňuje křeče a má
zklidňující účinek. Lze jej použít i místo pravého čaje.
Kontraindikace:

Přecitlivělost na některou složku přípravku.

Nežádoucí účinky:
V doporučených dávkách a indikacích nejsou známy.

Datum výroby (č.š.):
Použitelné do:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
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