
Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonik) 

 

Zioła wzmagające trawienie  
Species stomachicae 

zioła do zaparzania w saszetkach 

 

30 saszetek po 2,0 g 

 

Działanie: 

Zwiększające wydzielanie soku żołądkowego i żółci. 

 

Wskazania do stosowania: 

Stosuje się jako środek zwiększający wydzielanie soku żołądkowego i żółci w braku łaknienia oraz 

pomocniczo w niestrawności. 

 

Przeciwwskazania: 

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nadkwaśność, nadwrażliwość na którykolwiek składnik 

produktu, mentol lub na rośliny z rodziny Compositae (Asteraceae), niedrożność, zwężenie lub atonia 

(zastój) jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre choroby zapalne jelit, takie jak choroba Crohna, 

wrzodziejące zapalenie okrężnicy, bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, stan odwodnienia 

połączony z utratą elektrolitów. 

 

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: 

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat. 

Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się przekraczania dziennej dawki preparatu 

oraz stosowania dłużej niż 7-10 dni. 

Ze względu na zawartość liścia mięty pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni 

unikać stosowania preparatu, ponieważ może on nasilać zgagę. Pacjenci z kamicą żółciową i innymi 

zaburzeniami dróg żółciowych powinni ostrożnie stosować preparat. 

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem. 

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: 

Dotychczas nie stwierdzono. 

 

Ostrzeżenia specjalne: 

Ciąża i karmienie piersią: 

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: 

Nie ma wpływu. 

 

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: 

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jedną saszetkę ziół zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać pod 

przykryciem 15 minut. Pić 3 razy dziennie po szklance świeżo przygotowanego naparu, na 15-20 

minut przed posiłkami. 

 

Przedawkowanie: 

Przy zastosowaniu zbyt wysokiej dawki może wystąpić działanie przeczyszczające. 

 

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 

 

Działania niepożądane: 

U osób nadwrażliwych na składniki preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Mogą nasilić się 

objawy refluksu żołądkowo-przełykowego (zgagi).  

Zgłaszanie działań niepożądanych: 



Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania 

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,  

fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.  

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu 

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa 

stosowania leku. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25C, w miejscu 

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności. 

 

Skład leku:  
Jedna saszetka zawiera: 700 mg ziela krwawnika (Millefolii herba), 500 mg liścia bobrka 

(Menyanthidis folium), 400 mg liścia mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium), 340 mg owocu 

kolendry (Coriandri fructus), 60 mg korzenia rzewienia (Rhei radix). 

 

Jedna saszetka zawiera nie więcej niż 1,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę. 

 

Podmiot odpowiedzialny: 

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Lubichowska 176 b 

83-200 Starogard Gd. 

tel. 58 561 20 08 

e-mail: poczta@labofarm.com.pl 

 

Wytwórca: 

IWLF Labofarm 

mgr farm. Tadeusz Pawełek 

ul. Lubichowska 176 b 

83-200 Starogard Gd. 

 

Data zatwierdzenia oznakowania opakowania: 26.04.2016 

 

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. 

 

Nr serii: 

 

Termin ważności: 

 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5998/LN 

 

Kod kreskowy EAN UCC 5909990022052 

 

Informacja podana systemem Braille’a: 

Zioła wzmagające trawienie 

 


