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Owoc borówki czernicy 50 g (lublin)
 

Cena: 15,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Owoce borówki czernicy to susz, przeznaczony do przygotowywania w formie naparu. Wskazaniem do stosowania suplementu diety
organicznego pochodzenia jest biegunka oraz innego rodzaju problemy z wypróżnieniem. Napar roślinny zawiera garbniki, które
wykazują działanie tonizujące, ściągające i przeciwzapalne na błony śluzowe oraz ściany jelita. W ten sposób produkt zapobiega
nadmiernej utracie wody w tych obszarach.

Suszone owoce borówki czernicy wykazują szereg działań korzystnych dla organizmu. Produkt naturalnego pochodzenia w formie
suszu może być wykorzystywany nie tylko przy biegunkach, ale także w przypadku aktywnych stanów zapalnych błony śluzowej jamy
ustnej, celem płukania gardła. Regularne stosowanie owoców borówki czernicy może być powiązane z działaniem przeciwcukrzycowym,
przeciwnowotworowym, a także odkażającym. Dzięki właściwościom antyadhezyjnym, roślinny składnik minimalizuje ryzyko przylegania
bakterii do ściany pęcherza moczowego, a także wpływa korzystnie na działanie wybranej grupy antybiotyków. Oprócz tego, borówka
czernicy stanowi bogate źródło antyoksydantów - składników odgrywających ważną rolę w walce z niekorzystnym działaniem wolnych
rodników.

Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Chcąc podawać napar roślinny dzieciom w wieku
poniżej 12 lat należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Zaleca się ostrożność w przypadku chęci stosowania owoców borówki
czernicy wśród pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Masa netto
50 g

Charakterystyka
Owoce borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) zawierają spore ilości kwasu askorbinowego (witaminy C) oraz resweratrolu. Oba
składniki znane są ze swoich właściwości antyutleniających, a co za tym idzie dobrze wspomagają proces neutralizacji wolnych
rodników. W naturalnym produkcie znajdują się również garbniki pod postacią galotaniny i elagotaniny, flawonoidy w formie kwercetyny i
katechiny oraz kwasy fenolowe i hydroksycynamonowe. Połączenie tych składników sprawia, że owoce borówki czernicy charakteryzują
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się działaniem:

● moczopędnym,
● odkażającym,
● ściągającym,
● przeciwnowotworowym,
● przeciwcukrzycowym,
● przeciwmiażdżycowym,
● antyoksydacyjnym,
● wspomagającym krążenie,
● rozszerzającym naczynia krwionośne,
● ochronnym dla narządu wzroku.

Wskazaniem do stosowania suszonych owoców borówki czernicy są nieprawidłowości związane z oddawaniem stolca: biegunka,
zaparcie, bóle brzucha itp. Produkt może być bezpiecznie stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Suplement
diety może być stosowany również w formie profilaktyki zdrowotnej.

Przeciwwskazania
Owoce borówki czernicy nie powinny być stosowane u osób z nadwrażliwością lub alergią na składnik bazowy suplementu.
Przeciwwskazaniem do picia naparu jest okres ciąży i laktacji, a także przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych, zawierających kwas
acetylosalicylowy (aspiryna) czy inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku
życia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Spożywanie owoców borówki czernicy może powodować wystąpienie następujących objawów:

● nudności,
● bóle brzucha,
● gorączka,
● wymioty,
● obecność śluzu, ropy lub krwi w stolcu.

W przypadku pojawienia się jednego z wyżej opisanych objawów należy zaprzestać stosowania suplementu i skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować długotrwale u dzieci z biegunką.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zalać 1 łyżkę produktu (4 g) 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody. Napar pozostawić pod
przykryciem na około 20 minut. Zaleca się picie 2-3 szklanek naparu dziennie. Napar powinien być przygotowywany każdorazowo z
nowego suszu.

Skład
100 g produktu zawiera 100 g owocu borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L).

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Stosować do terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Producent
„Herbapol-Lublin” S.A.
ul. Diamentowa 25,
20-471 Lublin
tel. (81) 74 88 304
fax (81) 74 39 670
e-mail: lublin@herbapol.com.pl

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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