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 BIEGUNKA

Biegunka
Biegunkę rozpoznajemy, gdy zarówno 
zwiększa się ilość wypróżnień jak i stol-
ce stają się bardziej płynne. Dodatkowo 
występują często bóle brzucha, wymio-
ty, ogólne osłabienie czy też gorącz-
ka. W okresie jesienno-zimowym wiele 
osób choruje na tzw. „grypę żołądkową” 
objawiającą się tym, że  najpierw wystę-
pują wymioty, a następnie rozpoczy-
na się biegunka. Sama biegunka jest 
najczęściej objawem samoograniczają-
cym się co oznacza, że z biegiem czasu 
staje się ona coraz mniej nasilona i koń-
czy się nawet bez zastosowania leczenia.

Biegunka jest naturalnym 
odruchem organizmu 
mającym na celu usunięcie 
zagrożenia z przewodu 
pokarmowego. 
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Przyczyny powstania biegunki
Należy jak najszybciej skontak-
tować się z lekarzem jeżeli:

 • osoba z biegunką staje się 
apatyczna,

 • pojawiają się drgawki, 

 • występuje wysoka gorączka 
lub krew w stolcu.

 Powinniśmy też skonsultować 
się z lekarzem, jeżeli biegunki się 
powtarzają lub trwa ona dłużej 
niż kilka dni, aby wykluczyć ewen-
tualność poważniejszej choroby. 

są bardzo różne mogą to 
być wirusy, bakterie, paso-
żyty, błędy żywieniowe, 
zatrucia pokarmowe jak 
i być efektem stosowa-
nych leków (antybiotyki, 
leki zobojętniające kwas 
żołądkowy, przyjmuje się, 
że każdy lek może spowo-
dować wystąpienie bie-
gunki). Mimo, że biegun-
ka najczęściej przebiega 
łagodnie to jest grupa 
osób dla których może być 
bardzo groźna są to małe 
dzieci, osoby starsze i osła-
bione innymi chorobami. 
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Leczenie biegunki
Samo leczenie biegunki polega 
przede wszystkim na stosowaniu 
diety i uzupełnieniu płynów – jed-
nak nie powinna to być tylko woda, 
gdyż oprócz dużej ilości wody traci-
my elektrolity. 

Aby złagodzić objawy biegunki i przy-
śpieszyć wyleczenie już od wieków 
w tym schorzeniu stosowane są 
surowce roślinne. 

W odróżnieniu od środków dzia-
łających jedynie objawowo, leki 
roślinne działają również przy-
czynowo. Wykorzystując ich wielo-
kierunkowe działanie przyśpieszymy 
wyjście z tego uciążliwego objawu. 
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Związki aktywne zawarte w tych rośli-
nach mają działanie hamujące rozwój 
bakterii, przeciwzapalne i tworzą war-
stwę ochronną przed bakteriami na 
powierzchni jelit. 

Posiadają również funkcję dezakty-
wującą toksyny i wspierają organizm 
w zwalczaniu infekcji wirusowej. 

Warto zastosować surowce roślinne, 
gdyż są bardzo skuteczne, łatwe w sto-
sowaniu i znane przez nas wszystkich. 

Do najskuteczniejszych należą: owoce 
i liście czarnej jagody czy kora dębu. 

Stosujemy również: kłącze pięciorni-
ka, kłącze rdestu wężownika, liść 
jeżyny, liść maliny, ziele bukwicy 
lekarskiej czy ziele rzepiku. 

U mniejszych dzieci można zastoso-
wać też surowce tzw. śluzowe, gdyż 
zawarty w nich śluz pęcznieje i ułatwia 
formowanie się prawidłowego stolca 
(nasiona lnu,  nasiona babki lance-
towatej czy płesznika).

Podanie 
lekko osolonej 
herbaty będzie 
lepszym 
rozwiązaniem 
niż czysta 
woda.

!
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Skład: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się 
w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. Tradycyjny 
produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienio-
nych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długo-
trwałego stosowania. 
Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku 
nadwrażliwości na substancje: czynną lub pomocnicze 
zawarte w preparacie. 

Dawkowanie: Dorośli: doustnie 2 tabletki 3 razy dziennie. 
Nie stosować dłużej niż 3 dni. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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KOSZYCZEK RUMIANKU 
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA W SASZETKACH) 



9

PORADNIK PACJENTA

Skład leku: koszyczek rumianku  
(Matricariae flos) – 1200 mg/saszetkę. 
Wskazania do stosowania: Doustnie: jako 
środek przeciwskurczowy, łagodnie prze-
ciwzapalny. Na skórę: do okładów i płu-
kanek, jako środek ułatwiający gojenie.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować 
w przypadku nadwrażliwości na substancje: 
czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie. 
Dawkowanie, sposób stosowania i dro-
ga podania: Doustnie: Dorośli 2 saszetki 
zalać szklanką (około 200 ml) wrzącej wody, 
zaparzać 5 minut, pić 3 razy dziennie. 

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1-2 saszetki 
zalać szklanką (około 200 ml) wrzącej wody, 
zaparzać 5 minut, pić 3 razy dziennie. 
Na skórę: Dorośli i dzieci: jedną saszetkę 
zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 5 minut, 
stosować do okładów i płukanek. W celu 
uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, 
należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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Skład leku: 1 saszetka zwiera 1500 mg, 
liścia szałwii (Salviae folium)  
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie 
doustnie: w objawowym leczeniu łagodnych 
dolegliwości trawiennych, takich jak zgaga 
i wzdęcia, w łagodzeniu nadmiernego pocenia. 

Tradycyjnie zewnętrznie: w objawowym 
leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej 
jamy ustnej i gardła,  w łagodzeniu stanów 
zapalnych skóry o niewielkim nasileniu.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną. 

SZAŁWIA
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA W SASZETKACH) 
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Dawkowanie, sposób stosowania 
i droga podania: 
W objawowym leczeniu łagodnych dolegliwości 
trawiennych, takich jak zgaga i wzdęcia. 
Dorośli: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej 
wody, zaparzać pod przykryciem 15 minut. 
Pić 3 razy dziennie świeżo przygotowany 
napar. Nie stosować dłużej niż 14 dni. 

W łagodzeniu nadmiernego pocenia 
Dorośli: 1 saszetkę zalać pół szklanki wrzącej wody, 
zaparzać pod przykryciem 15 minut. Pić raz dziennie 
świeżo przygotowany napar. Nie stosować dłużej niż 
14 dni. 
W objawowym leczeniu stanów zapalnych błony śluzo-
wej jamy ustnej i gardła 

Dorośli: 2 saszetki zalać pół szklanki wrzą-
cej wody, zaparzać pod przykryciem 15 
minut. Stosować do płukania jamy ustnej 
i gardła. Nie stosować dłużej niż 7 dni. 

W łagodzeniu stanów zapalnych skóry o niewielkim 
nasileniu  
Dorośli:  2 saszetki zalać pół szklanki wrzącej 
wody, zaparzać pod przykryciem 15 minut. 

Stosować napar 2-4 razy dziennie na skórę. 
Zwykle stosuje się 14 dni. W celu uzyska-
nia wyjaśnień, co do stosowania leku, należy 
poradzić się lekarza lub farmaceuty. 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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LIŚĆ MIĘTY PIEPRZOWEJ 
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA W SASZETKACH) 
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Skład leku: liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium) – 1500 mg,  
Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie w łagodzeniu objawów zaburzeń 
trawiennych (niestrawność, wzdęcia). 
Tradycyjny produkt leczniczy roślin-
ny do stosowania w wymienionych 
wskazaniach, wynikających wyłącznie 
z jego długotrwałego stosowania. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na pre-
paraty z liścia mięty pieprzowej lub mentol. 

Dawkowanie, sposób stoso-
wania i droga podania: 
Dorośli: 1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej 
wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. 
Świeżo przygotowany napar pić 3 razy dziennie. 
Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat: 
1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. 
Zaparzać pod przykryciem 10 minut. Świeżo 
przygotowany napar pić 3 razy dziennie. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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ZIOŁA PRZECIWBIEGUNKOWE 
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA W SASZETKACH) 
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Skład: Jedna saszetka zawiera 
kłącze pięciornika 
(Tormentillae rhizoma) 750 mg, 
liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium)  625 mg, 
nasienie płesznika (Psyllii semen) 375 mg,
liść jeżyny fałdowanej
(Rubi fruticosi folium) 375 mg, 
liść szałwii (Salviae folium) 375 mg

Wskazania do stosowania:
Pić napar w lekkich biegunkach.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mentol, 
rośliny z rodziny Lamiacae lub na którykolwiek 
składnik leku. 

Nie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.

Dawkowanie i sposób podawania: 
2 saszetki ziół zalać szklanką wrzącej wody, 
zaparzać pod przykryciem 15-20 minut.
Dorośli, osoby w wieku podeszłym: 
pić napar przeciętnie 2-4 razy dziennie, 
w zależności od nasilenia biegunki.
Młodzież i dzieci powyżej 6 lat: Stosować 
połowę dawki jednorazowej dla dorosłych.
Lek nie powinien być przyjmowany 
dłużej niż 3 dni.
Podmiot odpowiedzialny:Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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NASIONA PŁESZNIKA 
(ZIOŁA) 
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Skład: Nasienie płesznika 
(Psyllii semen) – 5000 mg
Wskazania do stosowania: Zaparcia. Sta-
ny, w których wskazane jest ułatwienie 
wypróżnienia.
Przeciwwskazania: Znana nadwrażliwość 
na nasiona płesznika. Choroby przełyku lub 
dolegliwości ze strony przewodu pokarmo-
wego. Niedrożność jelit. Niezdiagnozowane 
bóle brzucha, nudności i wymioty. 
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Dawkowanie i sposób podawania: 
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 
Zawartość saszetki wysypać do szklanki 
i zalać przegotowaną wodą. Odstawić do 
pęcznienia.
Przyjmować dwa razy dziennie, po posiłku, 
z dużą ilością płynu.
Dzieci w wieku 6-12 lat: 
Połowa dawki dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny:Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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Detoksykacja wątroby
Wątroba jest jednym z naj-
większych naszych narzą-
dów (u dorosłego mężczy-
zny może ważyć do dwóch 
kilogramów), znajduje się 
po naszej prawie stronie 
i nie powinna być wyczuwal-
na spod żeber. 

Wątroba jest połączona 
z pęcherzykiem żółcio-
wym, na który wielu z nas 
(a właściwie na kamienie się 
w nim znajdujące) narzeka. 

Wątroba jest potężnym 
laboratorium i strażni-
kiem naszego organizmu. 

Pomimo, iż posiada 
duże zdolności 
regeneracyjne 
wieloletnie obciążanie 
jej dużymi ilościami 
leków, alkoholem, 
nieprawidłową dietą 
czy też przebyte 
zakażenia wirusowe 
niszczą jej komórki 
i prowadzą do 
jej stłuszczenia, 
a nawet do marskości 
wątroby. 

Dlatego warto 
rozpocząć 
stosowanie leków, 
które wspomogą 
jej regenerację 
i ułatwią jej pracę.

Powstaje tam wiele enzymów, 
żółć, cholesterol, metaboli-
zuje cukry, białka i tłuszcze, 
a magazynuje żelazo i nie-
które witaminy. Jest naszym 
strażnikiem, gdyż przeprowa-
dza neutralizację szkodliwych 
substancji, które dostają się 
do naszego organizmu, ale 
też i leków czy alkoholu. 

Ponadto jej funkcja wpły-
wa niemal na wszystkie 
układy naszego organi-
zmu takie jak układ hor-
monalny, krążenia, ner-
wowy...
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Leki wspomagające
regenerację

Najpopularniejsze w tej grupie są leki 
zawierające w swoim składzie fosfo-
lipidy sojowe i wyciągi z ostropestu 
plamistego, które wpływają na stan 
błon komórkowych w ten sposób, iż 
stają się one bardziej odporne na 
działanie substancji szkodliwych. 

Dowodem skuteczności tych prepara-
tów jest normalizowanie się poziomu 
enzymów wątrobowych i bilirubiny. 

W przypadku tej grupy należy pamię-
tać, aby przyjmować je regularnie 
przez dłuższy czas, bo jak długo obcią-
żaliśmy naszą wątrobę tak musimy dać 

Działanie wspomagające 
regenerację  komórek 
wątrobowych  wykazuje 
również  witamina E.

jej wystarczająco długi czas na odbu-
dowę. 

Do tej grupy można też zaliczyć prepa-
raty z ornityną, które są bardzo popular-
ne jednak zakres ich działania jest dość 
wąski, gdyż wspomagają tylko usuwanie 
mocznika z organizmu. Mocznik jest dla 
nas substancją o działaniu niekorzyst-
nym, jednak tylko jedną z wielu, aby 
pomóc naszej wątrobie, skuteczniejsze 
będą leki o szerszym zakresie działania.

!
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Leki wspomagające prace wątroby
Aby zapewnić wątrobie możliwość 
prawidłowego funkcjonowania 
niezbędne jest zapewnienie prawi-
dłowej pracy całego układu pokar-
mowego.

Stosujemy je gdy odczuwamy dolegli-
wości, niedomogi ze strony wątroby, 
a są one spowodowane zbyt małym 
wytwarzaniem lub wydzielaniem żół-
ci i stanami skurczowymi obecnymi 
w drogach żółciowych. 

Najbardziej charakterystycznymi obja-
wami jest poposiłkowa pełność, mdło-
ści, wzdęcia, uczucie goryczy w ustach, 
bóle w okolicach prawego podżebrza 

i zaparcia. W takich sytuacjach może-
my stosować pojedyncze zioła lub też 
preparaty złożone, aby wykorzystać 
wielokierunkowość ich działania.

Najczęściej spotykanymi w tych pre-
paratach są: mniszek lekarski, mięta 
pieprzową, rumianek pospolity, dziu-
rawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, 
rzodkiew zwyczajną. 

Zioła te mają efekt żółciopędny, żół-
ciotwórczy, rozkurczający drogi żół-
ciowe. Jednak również ważnym ele-
mentem jest wprowadzenie właściwej 
diety: ograniczenie spożycia tłuszczów 
zwłaszcza utwardzonych, jedzenie 



21

PORADNIK PACJENTA

mniej smażonych potraw, a więcej 
gotowanych i duszonych, odsta-
wienie alkoholu i papierosów, 
a kawa i herbata powinny być pite 
łagodniejsze i w mniejszych ilo-
ściach. 

Ponadto regularna aktywność 
fizyczna bardzo korzystnie wpły-
wa na stan wątroby czy też całego 
układu pokarmowego.

Bardzo ważne jest 
przyjmowanie 
odpowiedniej ilości 
błonnika i płynów, 
najlepiej w postaci 
naparów ziołowych 
z np. nasieniem bab-
ki płesznik (10-20 g)

!
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TABLETKI PRZECIW
NIESTRAWNOŚCI
Skład leku: korzeń mniszka lekarskiego 
(Taraxaci officinalis radix) - 100 mg, 
owoc kminku (Carvifructus) - 50 mg, 
liść mięty pieprzowej
(Menthae piperitae folium) - 60 mg, 
kora kruszyny (Frangulaecortex) - 60 mg, 
wyciąg oczyszczony i standaryzowany z owoców 
ostropestu o zawartości 58%±10% sylimary-
ny w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: 
aceton 95%) (Silybi mariani extractum 
siccum raffinatum et normatum) - 7 mg 

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, 
krzemionka koloidalna bezwodna. Jedna tablet-
ka zawiera 3,8 mg, związków antranoidowych 
w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
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go-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bólów 
brzucha o nieustalonej etiologii, stanu odwodnienia 
połączonego z utratą elektrolitów niedrożności lub zwę-
żenia dróg żółciowych, chorób wątroby, kamicy żółcio-
wej, czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
innych chorób dróg żółciowych.

Dawkowanie: Doustnie. Dorośli, osoby  w wieku pode-
szłym i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy dzien-
nie.  Tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą.

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

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w dolegliwo-
ściach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, 
takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt 
małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego. Tradycyjny 
produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienio-
nych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego dłu-
gotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku 
nadwrażliwości na korę kruszyny lub związki antrano-
idowe, korzeń mniszka lub inne roślinny rodziny astro-
watych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), 
a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek 
z pozostałych składników leku, niedrożności, zwężenia 
lub atonii (zastoju) jelit, zapalenia wyrostka robaczko-
wego, schorzeń zapalnych jelit (choroba Leśniowskie-

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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 DETOKSYKACJA WĄTROBY

ZIOŁA ŻÓŁCIOPĘDNE 
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA  W SASZETKACH) 
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PORADNIK PACJENTA

Skład leku: Jedna saszetka zawiera: 
korzeń mniszka  (Taraxaci radix) – 616 mg, 
liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium) – 660 mg, 
kwiatostan kocanek 
(Helichrysi inflorescentia) – 440 mg, 
ziele krwawnika (Millefolii herba) – 440 mg, 
kora kruszyny (Frangulae cortex) – 44 mg
Wskazania do stosowania: Dolegliwości tra-
wienne (np. wzdęcia i odbijanie) spowodowane 
zaburzeniami wydzielania żółci.

Przeciwwskazania: Niedrożność dróg żółcio-
wych, kamica pęcherzyka żółciowego, ropniak 
pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit, bóle 
brzucha o nieustalonej przyczynie.
Dawkowanie, sposób stosowania i droga 
podania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 
1 saszetkę mieszanki zalać szklanką wrzącej 
wody, zaparzać 15 minut. Przyjmować 1 szklankę 
świeżo przygotowanego naparu w przypadkach 
dolegliwości trawiennych. Stosować doraźnie.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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 DETOKSYKACJA WĄTROBY

ZIELE DZIURAWCA 
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA  W SASZETKACH) 
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PORADNIK PACJENTA

Skład leku: ziele dziurawca 
(Hyperici herba) – 2000 mg, 

Wskazania do stosowania: 
Wewnętrznie: Wspomagająco w dolegliwościach 
trawiennych jako środek pobudzający trawienie. 

Zewnętrznie: Do okładów i przemywań w drobnych ura-
zach skóry (zadrapania, otarcia naskórka). 

Przeciwwskazania: Uczulenie na dziurawiec lub inne 
rośliny z rodziny Dziurawcowatych (Guttiferae). 
Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe, wysoka 
gorączka, znaczne uszkodzenia wątroby. Nie stosować 
po przeszczepach narządów. Nie stosować u osób 
zakażonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory 
proteazy-1 (np. indynavir). Nie zaleca się stosowania 
u dzieci do 12 roku życia, przed zastosowaniem 
u dzieci starszych skonsultować się z lekarzem. 

Dawkowanie i sposób stosowania: Zalecana dawka 
dobowa: 2 - 4 g, doustnie lub miejscowo w postaci 
naparu.  Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 

Wewnętrznie: Jedną saszetkę zalać szklanką 
wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 30 min. 
Pić po ½ szklanki naparu 2 razy dziennie, godzinę 
przed jedzeniem, jako środek wspomagający 
trawienie. Stosować zawsze świeży napar. 

Zewnętrznie: na skórę 

Napar przygotowany w ten sam sposób można 
używać do okładów i przemywań, 2 razy dziennie.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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 DETOKSYKACJA WĄTROBY

ZIOŁA WZMAGAJĄCE TRAWIENIE
(ZIOŁA DO ZAPARZANIA  W SASZETKACH) 
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PORADNIK PACJENTA

Skład leku: Jedna saszetka zawiera:
ziele krwawnika 
(Millefolii herba) 700 mg, 
liść bobrka 
(Menyanthidis folium) 500 mg, 
liść mięty pieprzowej 
(Menthae piperitae folium) 400 mg, 
owoc kolendry 
(Coriandri fructus) 340 mg, 
korzeń rzewienia (Rhei radix) 60mg.
Wskazania do stosowania: Stosuje się 
jako środek zwiększający wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci w braku łaknie-
nia oraz pomocniczo w niestrawności.
Przeciwwskazania: 
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, 
nadkwaśność, nadwrażliwość na którykolwiek 

składnik produktu, mentol lub na rośliny 
z rodziny Compositae (Asteraceae), nie-
drożność, 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. 
Dawkowanie i 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. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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 DETOKSYKACJA WĄTROBY

ZIOŁA POPRAWIAJĄCE
TRAWIENIE

(ZIOŁA DO ZAPARZANIA  W SASZETKACH) 
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PORADNIK PACJENTA

Skład leku: 
korzeń cykorii podróżnika 
(Cichorii radix) – 690 mg, 
korzeń arcydzięgla 
(Archangelicae radix) – 621 mg, 
owoc kminku (Carvi fructus) – 644 mg, 
ziele piołunu (Absinthii herba) – 230 mg, 
korzeń goryczki (Gentianae radix) – 115 mg
Wskazania do stosowania: Wspomagająco 
przy braku łaknienia, w dolegliwościach 
trawiennych (wzdęcia, odbijania).

Przeciwwskazania: 
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. 
Nadwrażliwość na substancje czynne zawarte 
w preparacie. Ze względu na brak danych 
dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się 
stosowania u dzieci do 12. roku życia.
Dawkowanie, sposób stosowania i droga 
podania: Jedną saszetkę zalać szklanką 
wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem 
przez 15 minut. Napar pić porcjami przed 
posiłkami jako środek aromatyczno-gorzki, 
pobudzający wydzielanie soku żołądkowego.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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