În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani,
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor.

În ce situaţii nu se poate consuma
acest ceai?
Nu se recomandă în caz de
hipersensibilitate la această plantă.
La dozele recomandate nu se cunosc
contraindicaţii.

ceai din plante medicinale

COADA CALULUI
(Equiseti herba)
U84 - pungă / U85 - plic
Susţine funcţia excretoare a rinichilor

Ce conţine acest ceai?
Partea superioară a plantei Equisetum
arvense L., fam. Equisetaceae conţine
flavonoide, acid silicic, săruri de
potasiu, saponine, ulei esenţial,
fitosteroli, vitamina C.
Ce alte substanţe mai conţine?
Ceaiul nu conţine alte substanţe
adjuvante, nici arome sau coloranţi.
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Ce beneficii are consumul acestui
ceai?
-susţine funcţia excretoare a rinichilor;
-ajută funcţiile de eliminare ale
organismului ;
-susţine sănătatea oaselor, are
proprietăţi de reducere a inflamaţiilor
articulare şi susţine rezistenţa
cartilajului articular;
-poate ajuta la remineralizarea
corpului;
-siliciul din coada calului ajută la
menţinerea părului, a unghiilor şi a
pielii în stare optimă;
-menţine elasticitatea arterelor;
-îmbunătăţeşte funcţia hepatică.
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Ceaiul acesta poate fi consumat de
către femeile gravide şi mamele
care alăptează?
Da, poate fi consumat în perioada de
sarcină şi alăptare.
Acest ceai se poate administra
concomitent cu medicamentele?
Are efecte secundare?
La dozele recomandate nu au fost
semnalate incompatibilităţi cu
medicamentele şi nici efecte
secundare.

Cum se prepară ceaiul?
*pungă:
Uz intern: se fierbe o linguriţă plantă
în 200 ml apă timp de 5 - 10 minute,
apoi se strecoară.
Uz extern: se fierb 5 linguriţe plantă
într-un litru apă timp de 5 - 10 minute,
apoi se strecoară.
*plic:
Uz intern: se fierbe un plic în 200 ml
apă timp de 5 - 10 minute.
Uz extern: se fierb 5 plicuri într-un litru
apă timp de 5 - 10 minute.
Care este doza recomandată?
Uz intern: se beau 2 - 3 căni cu ceai
pe zi, înaintea meselor principale.
Uz extern: băi de şezut sau comprese.
Prezentare:
pungă x 50 g / 20 plic x 1 g.

A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant.
Supliment alimentar. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi un stil de
viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. Notificat la SNPMAPS. Nr. 5875/25.08.2011.
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Produs de: Laboratoarele FARES Bio Vital - membru al grupului de firme FARES Orăştie,
str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, România.
Sisteme de management ale siguranţei alimentului și calităţii
ISO 22000:2018 (HACCP), ISO 9001:2015 certificate de TÜV Rheinland CERT
Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro www.fares.ro
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