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Cortex quercus 50 g (kora dębu)
 

Cena: 5,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cortex quercus

Opis produktu
 

Wstęp
Kora dębu (cortex quercus) to od wieków znany ziołowy środek leczniczy. Z uwagi na zawartość wielu substancji aktywnych (takich jak:
garbniki – taniny, triterpeny, flawonoidy, kwasy fenolowe, katechiny, pektyny, żywice fenolowe, kwercytol czy fitoncydy), kora dębu może
być stosowana wspomagająco w leczeniu wielu różnych schorzeń – lub ich profilaktyce.
Stosowanie odwaru z kory dębu ma działanie ściągające, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, odkażające, a także
przeciwbakteryjne i przeciwwysiękowe.

Skład
50g produktu zawiera 50 g kory dębu (cortex quercus)

Wskazania i działanie
Kora dębu (cortex quercus) wykorzystywana bywa w leczeniu różnych dolegliwości. Odwar może zostać zastosowany:

do minimalizowania objawów stanów zapalnych jamy ustnej,
łagodzenia objawów związanych z pojawieniem się hemoroidów,
w stanach zapalnych, lekkich odmrożeniach i niewielkich oparzeniach błon śluzowych i skóry,
w objawowym leczeniu nadpotliowości,
leczenia objawów łagodnej biegunki (obecne w korze dębu garbniki działają ściągająco na śluzówkę jelit i powodują
zagęszczenie kału),
jako wsparcie podczas terapii, której celem jest obniżenie poziomu cholesterolu,
jako jeden z elementów terapii poprawiającej odporność organizmu i terapii przeciwwirusowej.

Odwar z kory dębu może być stosowany zewnętrznie nie tylko w celach leczniczych, ale także kosmetycznych. Płukanka, z uwagi na
ściągające oraz antyoksydacyjne działanie ziół, polecana jest do pielęgnacji włosów przetłuszczających się, z łupieżem oraz siwiejących.
Szczególną uwagę przy stosowaniu kory dębu w taki sposób powinny jednak zachować osoby o jasnych (blond) włosach – kora dębu
wywołuje efekt przyciemnienia włosów.
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Kora dębu jest również często składnikiem płynów do higieny intymnej.

Dawkowanie
Odwar do płukania jamy ustnej i gardła, stosowania okładów lub przemywania wybranych partii skóry przygotować w następujący
sposób: 1 płaską łyżkę (3,0 g) kory dębu zalać 1 szklanką (250 ml) wody i gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut, po tym czasie
przecedzić. Każdorazowo przygotować i stosować świeży odwar.

W przypadku łagodzenia objawów lekkiej biegunki: 0,5 łyżki kory dębu zaparzyć w szklance wody. Odwar pić do 3 razy na dobę,
maksymalnie przez okres 3 dni.
Doustne przyjmowanie kory dębu może mieć wpływ na wchłanialność innych leków. Dlatego też należy zachować odpowiedni odstęp
czasowy pomiędzy przyjmowanymi preparatami. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W łagodzeniu stanów zapalnych skóry oraz leczeniu hemoroidów: 1 łyżkę kory dębu zalać 4 szklankami wody. Gotować 5 minut,
odcedzić. Stosować w formie okładów lub krótkich kąpieli maksymalnie przez okres 7 dni.

Odwar do stosowania jako płukanka do włosów: 2 łyżki kory dębu zalać 2 szklankami wody. Gotować 5 minut, wystudzić i przecedzić.
Stosować jako odżywkę po umyciu włosów szamponem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na korę dębu. Nie stosować na uszkodzoną skórę (zwłaszcza na dużej powierzchni) ani w chorobach zakaźnych
przebiegających z gorączką.
Specjalne środki ostrożności: jeżeli leczone dolegliwości nasilają się lub nie ustąpią podczas trwania kuracji, należy zasięgnąć porady
lekarza. Kory dębu nie należy stosować na duże powierzchnie ciała. Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Z uwagi na brak przeprowadzonych w tym zakresie badań, nie zaleca się stosowania kory dębu przez kobiety w ciąży oraz w okresie
karmienia piersią. Z tego samego względu kora dębu nie powinna być stosowana przez dzieci i młodzież.
Inne przeciwwskazania do stosowania odwaru z kory dębu to:

choroby serca,
choroby skórne lub oparzenia dużych powierzchni skóry,
egzema (kora dębu może dodatkowo podrażnić zmienione chorobowo miejsca),
hipertonia,
nadciśnienie tętnicze,
choroby wątroby i nerek,
choroby żołądkowo-jelitowe – z uwagi na wysokie stężenie tanin w korze dębu

Działania niepożądane
Działania niepożądane wynikające ze stosowania kory dębu nie są znane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek dolegliwości po zastosowaniu
preparatu, należy powiadomić o tym lekarza.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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