Kralja Držislava 6, 10 000 Zagreb

Čaj za prostatu
UROANTISEPTIK, DIURETIK
Sastav:
Medvjetkin list (Uvae ursi folium) 25 % s najmanje 7 % bezvodnog arbutina;
koprivin list (Urticae folium) 25 %; zelen europske zlatnice (Solidaginis virgaureae
herba) 25 %; korijen zečjeg trna (Ononidis radix) 10 %; brezov list (Betulae
folium) 10 %.
Pomoćne tvari:
List paprene metvice (Menthae piperitae folium) 5 %.
Djelovanje i indikacije:
Čaj za prostatu preporučujemo za ublažavanje tegoba uzorkovanih benignom
hiperplazijom prostate i prostatitisom (upalom prostate). Učinak Čaja za prostatu
rezultat je sinergističkog djelovanja njegovih sastavnica što se očituje kroz
njegovo uroantiseptičko, protuupalno i diuretsko djelovanje. Zbog sadržaja
medvjetkinog lista čaj djeluje uroantiseptički a ljekovit učinak potpomognut je
diuretičkim djelovanjem koprivinog lista, zeleni europske zlatnice, zečjeg trna te
brezova lista. List paprene metvice čaju daje ugodan osvježavajući okus.
Doziranje i način primjene:
Dvije male žlice (3 g) čajne mješavine prelijte s 200 mL vruće vode. Ostavite 15
minuta u pokrivenoj posudi. Povremeno promiješajte. Procijedite. Topao čajni
napitak preporučuje se piti nezaslađen, 2 do 3 puta na dan, uvijek svježe
pripremljen.
MJERE OPREZA
Upozorenje:
Ne uzimajte dvostruku količinu ako ste propustili prethodnu količinu. Prije
primjene Čaja za prostatu savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ukoliko
uzimate još neke lijekove.
Pri uporabi Čaja za prostatu izbjegavajte kiselu hranu i kisele sokove, te uzimajte
dovoljnu količinu vode.

Interakcije:
Učinkovitost Čaja za prostatu se smanjuje ukoliko se poveća kiselost mokraće
uslijed uzimanja određene hrane ili lijekova. Istodobno ne uzimati plod brusnice
niti vitamin C, jer će poništiti učinak medvjetke.
Kontraindikacije:
Djeca mlađa od 12 godina.
Preosjetljivost na bilo koji sastojak čajne mješavine.
Nuspojave:
Kod osoba s osjetljivom sluznicom želuca može doći do mučnine i boli u trbušnoj
šupljini. Rijetko su moguće reakcije preosjetljivosti na koži i sluznicama. Ako ih
opazite posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
Način čuvanja:
Čuvati na suhu i tamnu mjestu pri temperaturi do 25 oC.
Način izdavanja:
Izdaje se bez liječničkog recepta.
Pakovanje:
50 g u vrećici uloženo u kartonsku kutiju.
Rok valjanosti:
Otisnut na pakovanju.
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