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Fix szałwia 1,5 g x 30 sasz (Kawon)
 

Cena: 6,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Salviae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Herbata ziołowa z liści szałwii (Folium Salviae) od wielu lat ceniona jest za właściwości prozdrowotne. W jej składzie znajduje się wiele
ważnych składników odżywczych takich jak: garbniki, saponiny, flawonoidy, witaminy A, C i z grupy B, karoten, terpeny, kwas
rozmarynowy oraz wiele cennych minerałów (wapń, potas, sód, magnez, cynk i żelazo). W związku z tym napar z liści szałwii polecany
jest pomocniczo w czasie leczenia m.in.: infekcji górnych dróg oddechowych, gorączki, niestrawności, łuszczycy, grzybicy,
nadpotliwości.

Szałwia ma również dobroczynny wpływ na organizm kobiecy. Z uwagi na zawartość fitoestrogenu (związku roślinnego o działaniu
zbliżonym do hormonów kobiecych, tj. estrogenów) polecana jest przy łagodzeniu objawów dokuczliwych, bolesnych miesiączek oraz
menopauzy. Szałwia łagodzi uderzenia gorąca, ogranicza występowanie nocnych potów i wahań nastroju, a także ułatwia zasypianie.

Skład
1,5 g produktu (1 saszetka) zawiera 1,5 g liści szałwii (Folium Salviae).

Wskazania i działanie
Napar z liści szałwii może być stosowany zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie. Działa przeciwpotnie i przeciwzapalnie. Hamuje także
rozwój bakterii, grzybów i wirusów. Zewnętrznie napar z liści szałwii stosuje się do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła,
przy anginie oraz ropnym zapaleniu dziąseł. W postaci okładów można używać go na powierzchniowe stany zapalne skóry, uszkodzenia
naskórka, trudno gojące się rany, oparzenia.

Przemywanie skóry naparem z liści szałwii pozwala także zadbać o wygląd cery. Szałwia doskonale wspomaga leczenie wyprysków,
blizn i przebarwień potrądzikowych. Opóźnia także proces starzenia się skóry i pojawienia się pierwszych zmarszczek.

Wewnętrznie szałwię należy stosować tylko według wskazówek lekarza. Najczęściej zalecana jest w stanach nieżytowych żołądka i jelit
oraz w nadmiernej potliwości.
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W trakcie leczenia dolegliwości trawiennych szczególnie ważne jest regularne przyjmowanie naparu z liści szałwii. Pobudza on
wytwarzanie soków trawiennych i żółci. Usprawnia dzięki temu proces przyjmowania pokarmów. Napar z szałwii zapobiega też
wzdęciom (wykazuje właściwości rozkurczowe oraz przeciwdziała nadmiernej fermentacji pokarmów). Dodatkowo szałwia obniża
poziom cukru we krwi, a regularnie stosowana, pobudza apetyt.

W przypadku nadpotliwości poleca się zarówno picie naparu z liści szałwii, jak i przemywanie ciała takim naparem. Ziołowy ekstrakt z
liści szałwii pobudzi korę nadnerczy, a to powoduje zmiany w wydzielaniu glikokortykosteroidów. W efekcie więc stopień wydzielania
potu zostanie zmniejszony.

Poza substancjami odżywczymi, liście szałwii zawierają wiele olejków eterycznych. W ich składzie znajdują się takie substancje jak:
tujon, cyneol, kamfora, borneol, octan borneolu oraz pinen.

Dawkowanie
Zewnętrznie: Przygotować 2,5-3% napar. 2 łyżki liści szałwii zalać ½ szklanki wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem przez 15 minut.
Przecedzić. Stosować do przygotowywania okładów.

Wewnętrznie: Zaparzyć w szklance wrzącej wody 1 łyżkę liści szałwii. Przykryć na 15 minut, przecedzić. Pić 1-3 łyżki przygotowanego
naparu 2-4 razy na dobę. Zaleca się przyjmowanie naparu z liści szałwii przed posiłkiem.

Kurację szałwią można stosować maksymalnie przez okres 2 tygodni.

Szałwię Fix należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Przechowywanie
Naparu z liści szałwii nie powinny stosować osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (szałwia może wpłynąć na ich skuteczność),
antydepresyjne lub inne leki oddziałujące na układ nerwowy. Naparu nie wolno też przyjmować chorym na choroby nowotworowe.

Szałwii nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem również w czasie ciąży oraz karmienia piersią (regularne stosowanie naparu
może spowodować ograniczenie laktacji).

Działania niepożądane
Przy dłuższym stosowaniu możliwe objawy niepożądane ze strony układu nerwowego – np. drgawki. Możliwe jest także wystąpienie
uczucia otępienia, nudności i wymiotów.

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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