
 ZIOŁA TON IZUJĄCE 

  

        Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 10348 
 

  INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA 
 
Należy przeczytać uważnie całą treść opakowania, ponieważ zawiera ona ważne 
informacje dla pacjenta. 
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy 
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zioła tonizujące 
ostrożnie i zgodnie z podaną informacją. 
Należy zachować ten kartonik, aby można było przeczytać ponownie informację w razie 
potrzeby. 
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 
informacja. 
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. 
 
ZIOŁA TONIZUJ ĄCE  
Zioła do zaparzania w saszetkach 
 
Skład substancji czynnej w 1 saszetce: 
kwiatostan głogu (Crataegi folium cum flore) 0,96 g  
owoc głogu (Crataegi fructus)   0,20 g  
ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) 0,60 g  
ziele nostrzyka (Meliloti herba)   0,24 g 
Jedna saszetka zawiera nie mniej niż 7,5 mg flawonoidów 
w przeliczeniu na hiperozyd. 
 
30 saszetek po 2,0 g 
 
Podmiot odpowiedzialny:  
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm  Sp. z o.o. S. k. 
ul. Lubichowska 176 b 
83-200 Starogard Gdański 
tel. 058 561 20 08 
fax 058 561 20 16 
e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
 
1. Co to jest lek Zioła tonizujące i w jakim celu się go stosuje? 

Jest to lek roślinny w postaci ziół do zaparzania w saszetkach, stosowany tradycyjnie w 
dolegliwościach sercowych na tle nerwicowym (uczucie kołatania serca). 

 
2. Zanim zastosuje się lek Zioła tonizujące: 

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników 
preparatu. 
W przypadku nasilenia objawów, nieustąpienia dolegliwości sercowych lub w przypadku 
gromadzenia się płynów objawiającym się puchnięciem nóg należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem. 
Interakcje z innymi lekami: 
Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Ze względu na zawartość pochodnych 
kumaryny nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami zmniejszającymi 
krzepliwość. 
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Zachować szczególną ostrożność:  
W przypadku tachykardii możliwość stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: 
Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę 
maszyn. 
Ciąża i karmienie piersią: 
Stosowanie w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem. 

 
3. Jak stosować lek Zioła tonizujące? 

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: jedną saszetkę zalać 1 szklanką wody i ogrzewać powoli 
do wrzenia, nie gotować, pozostawić na 10-15 min pod przykryciem. Przyjmować  
½ szklanki świeżo przygotowanego odwaru 1-2 razy dziennie. 
W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana: 
Przedawkowanie preparatu może spowodować bóle głowy. 
W przypadku przedawkowania preparatu należy skontaktować się z lekarzem. 

 
4. Możliwe działania niepożądane: 

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić bóle głowy. 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem. 
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej 
ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 

 
5. Przechowywanie leku Zioła tonizujące: 

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w 
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 

 
6. Inne informacje: 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu 
odpowiedzialnego. 

 
Data opracowania informacji: listopad 2008 
 
Produkt leczniczy wydawany bez recepty. 
 
 


