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PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový květ  
Matricariae flos

Léčivý čaj
K perorálnímu podání

SLOŽENÍ 
Matricariae flos 50,0 g  

POUŽITÍ 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně:  při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a 
pocitem plnosti. 

zevně:  při  zánětlivých  onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny 
ústní a dásní (např. afty, zánět dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních 
orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí 
konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy.

Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA 
vnitřně:  1 čajová lžička se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v přikryté 

nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. 
Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj  3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, 
bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 čajová lžička drogy se přelije 
0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. 
Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně:     1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat 
v přikryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Nálev se používá několikrát denně 
k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Ke 
koupelím se použijí 3 polévkové lžíce drogy na 5 l vody. Nálev se připravuje vždy 
čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, 
poraďte se s lékařem.
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UPOZORNĚNÍ 
Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se 
objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, 
v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae
(hvězdnicovité) (např pelyněk).

Velmi vzácně se mohou objevit alergické (hypersenzitivní) reakce na heřmánek (např. kontaktní 
dermatitida). Velmi vzácně byly při vnitřním užívání zaznamenány i případy závažné alergické 
reakce (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka).

Těhotným a kojícím ženám se nedoporučuje nadměrné užívání přípravku, pokud je užíván 
vnitřně. Pro zevní použití neexistuje žádné omezení. 

Nepoužívejte k výplachům očí. 

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 
vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 

UCHOVÁVÁNÍ 

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST
50 g
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