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Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls238401/2012 

 

Text příbalové informace na obalu 

 
Var.A)  REDUKTAN v nálevových sáčcích 

 Čajová směs při redukční dietě 

 

Var.B) REDUKTAN 

 Čajová směs při redukční dietě 

 

Léčivý čaj k vnitřnímu užití 

 

Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: 

LEROS, s. r.o.  

U Národní galerie 470   

156 15 Praha 5 - Zbraslav 

Česká republika 

 

Var.A)20 nálevových sáčků po 2,0 g 

hmotnost 40 g 

Var.B) hmotnost 100,0 g 

 

Složení 

Var.A) 

Fucus  vesiculosus (chaluha bublinatá) 0,30g, Frangulae cortex (krušinová kůra) 0,30g, Sambuci  flos 

(květ černého bezu) 0,30g,  Sennae folium (sennový list)  0,20g,  Foeniculi amari fructus ( fenyklový 

plod) 0,20g, Petroselini radix  (petrželový kořen 0,20g, Sambuci fructus (plod černého bezu) 0,20g, 

Betulae folium (list břízy)  0,20g,  Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 0,10g  v 1 nálevovém sáčku. 

Var.B) 

Fucus  vesiculosus (chaluha bublinatá) 15,0g, Frangulae cortex (krušinová kůra) 15,0g, Sambuci  flos 

(květ černého bezu) 15,0g,  Sennae folium (sennový list) 10,0g,  Foeniculi amari fructus (( fenyklový 

plod) 10,0g, Petroselini radix  (petrželový kořen 10,0g, Sambuci fructus (plod černého bezu) 10,0g, 

Betulae folium (list břízy)  10,0g,  Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 5,0 g ve 100 g čajové směsi. 

 

Charakteristika 

Směs léčivých drog ovlivňujících metabolismus, s účinkem projímavým ( Frangulae cortex, Sennae 

folium, Fucus vesiculosus, Sambuci fructus) a mírně močopudným ( Betulae folium, Petroselini radix). 

 

Příprava a dávkování 

Var.A) 

1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vařící vody a po 5 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Čaj 

se nesmí vařit. 

Var.B) 

1 polévková lžíce (5 g) čajové směsi se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po čtvrthodině vyluhování v 

přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. 

 

Pije se teplý, neslazený 1 - 3x denně před jídlem nejlépe na noc.  

Při průjmových obtížích se pití čaje omezí na 1x denně, nejlépe večer. 

Po 14 ti dnech se pití čaje na dalších 14 dnů přeruší, aby se předešlo možnému návyku a nežádoucím 

účinkům.                                                                                         

Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.  
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Použití 
Při redukční dietě, obezitě (zejména komplikované zácpou), ovlivňuje metabolismus, působí mírně 

projímavě a močopudně. 

 

Kontraindikace 
Nepoužívá se v těhotenství, v období kojení a u osob s onemocněním srdce a ledvin doprovázeným otoky. 

 

Nežádoucí účinky 

Při dodržení doporučeného způsobu užívání nejsou obvyklé. 

Při případném výskytu neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem 

 

Upozornění  
Při předávkování a nedodržení doporučeného způsobu užívání může dojít k narušení  rovnováhy 

elektrolytů a ztrátě draslíku. Užívání přípravku zastavte a vyhledejte lékaře. 

 

Datum výroby (č.šarže): 

Použitelné do : 

 

Reg.č.: 94/144/72-C 
 

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

reduktan 

 

Datum poslední revize textu:  21.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


