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Semen lini 250 g (nasiona lnu) herbapol lublin
 

Cena: 5,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Semen lini to inaczej nasiona lnu. Prezentowany produkt należy do linii producenta Herbapol Lublin o nazwie “Zielnik apteczny”. Semen
lini (nasiona lnu) stosuje się wspomagająco w leczeniu objawowym łagodnych dolegliwości przewodu pokarmowego (a w szczególności
uczucia dyskomfortu), takich jak nadkwasota żołądka, zgaga i zaparcia. Produkt ma działanie zobojętniające i przeczyszczające,
niwelując takie objawy jak cofanie się treści żołądkowych oraz pieczenie (typowe dla zgagi lub refluksu).

Semen lini (nasiona lnu) poprzez swoje działanie powlekają błonę śluzową części układu pokarmowego (jelit, dwunastnicy, żołądka),
przyczyniając się tym samym do ochrony tych narządów wewnętrznych przed szkodliwym działaniem kwasu żołądkowego.

Ze względu na właściwości odżywcze tego surowca zielarskiego, zmielone nasiona lnu można dodawać do posiłków, aby wzmocnić
włosy, skórę i paznokcie. Produkt podany w tej formie może także przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi poprzez
zwiększenie ilości tłuszczu, jaki organizm wydali poprzez jelita. Z tego względu siemię lniane bywa polecane do terapii odchudzających.
Należy jednak uważać, by nie przekroczyć dziennej dawki zalecanej do spożycia, która wynosi 2-3 łyżki nasion.

Jako surowiec zielarski Semen lini (nasiona lnu) są dostępne bez recepty.

Semen lini (nasiona lnu) to surowiec zielarski przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Prezentowane opakowanie Semen lini (nasiona lnu) to 250 g produktu.

Składniki
100 % Semen lini (nasiona lnu).

Tabela wartości odżywczych dla produktu Semen lini (nasiona lnu):

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/semen-lini-250-g-nasiona-lnu-herbapol-lublin.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Składnik Zawartość w 100 g
Kalorie (wartość energetyczna) 534 kcal / 2236 kJ
Białko 18,29 g
Tłuszcz ogółem 42,16 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 3,663 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 7,527 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 28,730 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 22,813 g
Kwasy tłuszczowe omega-6 5,910 g
Węglowodany 28,88 g
Błonnik pokarmowy 27,3 g
Witamina E 0,31 mg
Witamina K 4,3 µg
Witamina C 0,6 mg
Witamina B1 1,644 mg
Witamina B2 0,161 mg
Witamina B3 (PP) 3,080 mg
Witamina B6 0,473 mg
Witamina B9 (kwas foliowy) 87 µg
Witamina B5 0,985 mg
Wapń 255 mg
Żelazo 5,73 mg
Magnez 392 mg
Fosfor 642 mg
Potas 813 mg
Sód 30 mg
Cynk 4,34 mg
Miedź 1,22 mg
Mangan 2,48 mg
Selen 25,4 µg
Fluor 1 µg
Cholesterol 0 mg
Fitosterole 146 mg

Masa netto
250 g

Wskazania i działania
Semen lini (nasiona lnu) poprzez swoje działanie powlekają błonę śluzową części układu pokarmowego (jelit, dwunastnicy, żołądka),
przyczyniając się tym samym do ochrony tych narządów wewnętrznych przed szkodliwym działaniem kwasu żołądkowego.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania Semen lini (nasion lnu) jest:
● niedrożność jelit każdego pochodzenia,
● zwężenie przełyku, wpustu albo innej części przewodu pokarmowego,
● posiadanie przez pacjenta trudności w przełykaniu,
● stwierdzona nadwrażliwość lub uczulenie na nasiona lnu,
● nagła zmiana w oddawania stolca, która utrzymuje się dłużej niż wynosi okres 2 tygodni,
● wiek pacjenta poniżej 12. roku życia (ze względu na brak badań z zakresu bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów w tym wieku).

Należy ostrożnie stosować, a najlepiej skonsultować z lekarzem stosowanie nasion lnu, przez osoby, które przyjmują na stałe leki
rozcieńczające lub zagęszczające krew oraz przez pacjentów, którzy mają problemy z krzepliwością krwi.

Należy skonsultować z lekarzem stosowanie produktu, jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające poziom cholesterolu we krwi.

Stosowanie leku powinny skonsultować z lekarzem kobiety w ciąży oraz karmiące dziecko naturalnym mlekiem matki.

Dawkowanie
Semen lini (nasiona lnu) należy przyjmować tak, jak opisano to w instrukcji dołączonej do opakowania lub według zaleceń lekarza lub
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farmaceuty.

Semen lini (nasiona lnu) można stosować według poniższej propozycji przygotowania:
● 1 łyżkę nasion lnu zalać 1 szklanką wody,
● doprowadzić wywar do wrzenia,
● gotować przez 15 minut,
● ostudzić wywar,
● przecedzić.

Semen lini (nasiona lnu) najlepiej jest przyjmować około pół godziny przed posiłkiem.

Zaleca się pić po pół szklanki gotowego wywaru 2-3 razy dziennie.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki semen lini (nasion lnu) do spożycia w ciągu dnia. Może to spowodować nudności, biegunki,
wzdęcia, zaparcia lub silne bóle brzucha.

Działania niepożądane
Jak każdy inny lek, semen lini (nasiona lnu) mogą wywoływać działania niepożądane. Należy mieć na uwadze, że nie u każdego one
wystąpią.

Nadużywanie nasion lnu może spowodować, m.in.: silne bóle brzucha, zaparcia, nudności, biegunki lub wzdęcia. W związku z tym nie
należy stosować większej dawki do spożycia niż jest zalecana.

Przechowywanie
Semen lini (nasiona lnu) należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i światłem.
Należy przechowywać semen lini (nasiona lnu) w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Semen lini (nasiona lnu) należy przechowywać w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.

Producent
HERBAPOL Lublin
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

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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