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Liść mięty pieprzowej 50 g (Flos)
 

Cena: 4,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent FLOS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Menthae piperitae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Napar z wysuszonych liści mięty pieprzowej od lat stosowany jest jako wsparcie podczas zaburzeń procesów trawiennych – liście
mięty wykazują działanie rozkurczowe. Dlatego też najczęściej napar stosuje się w sytuacji nieżytu żołądka i jelit, wzdęć oraz stanów
skurczowych jelit i górnych dróg żółciowych. Napar z liści mięty pieprzowej wspomaga także leczenie chorób wątroby, kolek jelitowych
oraz łagodzi ból towarzyszący zespołowi jelita drażliwego.

Skład
Substancją czynną leku są liście mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium).
50 g produktu zawiera 50 g liści mięty pieprzowej.

Wskazania i działanie
Mięta pieprzowa to roślina bogata w wiele cennych dla zdrowia witamin i substancji odżywczych. W jej składzie znajdują się: kwas
askorbinowy, witaminy C i A, karoten, flawonoidy, garbniki, fitosterole, rutynę, a także żelazo, wapń, potas i magnez.

Napar z liści mięty pieprzowej stosowany jest głównie w dolegliwościach układu pokarmowego – a zwłaszcza podczas zaburzeń
procesu trawienia. Mięta działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego (np. mięśnie zwieracze), zwiększa ilość soku
żołądkowego oraz rozkurcza pęcherzyk żółciowy. Dzięki temu zwiększone zostaje wydzielanie żółci – a to ułatwia trawienie spożytych
tłuszczów. Łatwiej więc poradzić sobie po ciężkostrawnym posiłku. Wypicie naparu z mięty pieprzowej zminimalizuje wówczas
nieprzyjemne odczucia, a dodatkowo przyjemnie orzeźwi.

Napar z mięty pieprzowej ułatwia także odprowadzanie gazów oraz wspomaga perystaltykę jelit, dzięki czemu minimalizuje wzdęcia,
znosi towarzyszące im uczucie dyskomfortu oraz mogące pojawiać się dolegliwości bólowe.

Mięta pieprzowa wspomaga także łaknienie. Napar można więc stosować w przypadku przedłużającego się braku apetytu różnego
pochodzenia.
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Napar z liści mięty pieprzowej pomaga także łagodzić dolegliwości związane z ciążą, takie jak wzdęcia czy poranne nudności. Ułatwia
również uspokojenie się, zmniejsza uczucie rozdrażnienia i niepokoju. Kobiety w ciąży powinny jednak przyjmować ograniczone ilości
naparu z liści mięty pieprzowej i zdecydowanie nie przekraczać zalecanej dziennej dawki (tj. 1 filiżanka – ok. 150 ml – 2 razy dziennie).

Mało znanym faktem jest, że mięta pieprzowa działa również przeciwbakteryjne i przeciwwirusowo. W związku z tym napar może być
również stosowany do przepłukiwania jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie
Podanie doustne w postaci naparu: od 1 do 2 łyżeczek liści mięty pieprzowej zalać ½ szklanki wrzącej wody (ok. 125 ml). Pozostawić
pod przykryciem na 10-15 minut. Przecedzić. Pić po 1 filiżance ciepłego naparu 2 razy dziennie. W przypadku nieżytu żołądka lub braku
łaknienia najlepsze efekty przynosi picie naparu na 1 godzinę przed posiłkiem. Jeśli mięta pieprzowa ma być stosowana jako środek
wspomagający trawienie (rozkurczowy, żółciopędny i wiatropędny), napar należy wypijać po posiłku.

Stosować maksymalnie przez okres 2 tygodni. Jeśli po tym czasie dolegliwości związane z niestrawnością lub problemami trawiennymi
nie ustąpią, skonsultować się z lekarzem.

Podanie w postaci płukanki do gardła: 1 łyżkę liści mięty pieprzowej zalać 1 szklanką wrzącej wody. Pozostawić na 10-15 minut,
odcedzić. Przepłukać gardło.

Przeciwwskazania
Naparu z liści mięty pieprzowej nie należy stosować:

w przypadku nadwrażliwości na miętę,
u osób z kamicą żółciową (stosować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem).

Naparu z liści mięty pieprzowej nie należy podawać dzieciom poniżej 2. roku życia.
Szczególną ostrożność podczas przyjmowania naparu powinny zachować osoby, u których zdiagnozowano refluks żołądkowo-
przełykowy, przepuklinę rozworu przełykowego lub kamienie nerkowe.

Działania niepożądane
Nie opisano żadnych działań niepożądanych, których wystąpienie wiązałoby się z prawidłowym przyjmowaniem naparu z liści mięty
pieprzowej. W sytuacji nadmiernego spożycia nadmiaru mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: nasilenie się zgagi, refluks
żołądkowo-przełykowy, a także podrażnienia błony śluzowej żołądka.

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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