
LAXATIV - D69
sirop cu miere, vitamina C şi propolis

În această combinaţie, seminţele de Plantago ovata şi rădăcina de nalbă mare 
contribuie la reglarea tranzitului intestinal

v. 4 FARES - D69 - Laxativ, sirop v. 4 FARES - D69 - Laxativ, sirop

Ingrediente: miere de albine - min. 63%; extracte apoase de: fructe de soc (Sambuci fructus), seminţe de Plantago 
ovata, prune uscate (Prunus domestica), rădăcină de nalbă mare (Althaeae radix), fructe de fenicul (Foeniculi 
fructus), fructe de coriandru (Coriandri fructus), fructe de chimion (Carvi fructus), rizomi de ghimbir (Zingiberis 
rhizoma) - min. 35%, în proporţie variabilă; antioxidant: vitamina C 1%; extract hidrogliceric de propolis 0,45%; 
conservant: sorbat de potasiu.

Fructele de soc erau deja cunoscute şi descrise ca laxative de către Hippocrates în sec. IV-V d.Hr., iar din 
cunoştinţele anticilor despre soc aproape nimic nu s-a schimbat de-a lungul Evului Mediu şi până în zilele noastre. 

Seminţele de psyllium provin de la o specie de pătlagină - Plantago ovata, care creşte în India. Prin conţinutul de 
mucilagii are rol balsamic, protector, iar prin conţinutul ridicat de fibre creşte volumul intestinal şi ajută la mobilizarea 
conţinutului colonului şi evacuarea sa confortabilă.

Prunele uscate au fost tradiţional dar şi ştiinţific (Sayre, 1917) folosite ca laxative şi nutritive, ca şi ingrediente în 
alimente sau în formule laxative.

Rădăcina de nalbă mare, are o compoziţie bogată în mucilagii, datorită cărora are un efect balsamic asupra 
mucoasei intestinale iar pe lângă aceasta mucilagiile sunt în general considerate şi folosite ca laxativ blând.

Feniculul, coriandrul, chimionul şi ghimbirul susţin digestia, reduc balonarea, ajutând la funcţionarea normală a 
tractului intestinal şi susţinând confortul digestiv. 

Propolisul, unul dintre produsele albinelor, este o substanţă răşinoasă depusă de albine la baza stupului şi în alte 
zone fiind destinat protecţiei fagurelui faţă de agenţii dăunători. Vechii greci, romani şi egipteni erau conştienţi de 
proprietăţile propolisului şi îl foloseau în mare măsură ca medicament. Cel puţin 180 de compuşi diferiţi au fost 
identificaţi până acum printre care polifenoli, aldehide fenolice, chinine sesqviterpenice, cumarine, aminoacizi, şi 
compuşi anorganici.

Beneficii ale utilizării: 
-Plantago ovata este utilă în constipaţie ocazională, în cazuri în care este de dorit o laxaţie uşoară, cu scaune moi;
-prunele uscate ajută la menţinerea regularităţii intestinale, ceea ce poate ajuta la asigurarea sănătăţii digestiei şi a 
intestinului; sunt benefice pentru sănătatea stomacului şi a sistemului digestiv; sunt bune pentru o funcţie intestinală 
sănătoasă; au un efect laxativ natural care poate contribui la sănătatea digestiei şi a intestinului;
-feniculul are efect spasmolitic şi carminativ şi ajută în caz de flatulenţă şi spasme intestinale; susţine apetitul, 
digestia şi eliminarea; susţine sănătatea tractului digestiv;
-coriandrul este utilizat pentru a facilita digestia; contribuie la confortul digestiv, ajută la menținerea echilibrului 
normal al gazelor în tractul digestiv, util în caz de probleme dispeptice şi pierderea apetitului;
-chimionul prezintă efect carminativ şi spasmolitic; susţine digestia şi funcţiile digestive şi contribuie la funcţionarea 
normală a tractului intestinal;

-ghimbirul susţine digestia, contribuie la funcţionarea normală a tractului intestinal, contribuie la o stare de bine 
fizică.

Atenţionări: nu se recomandă în caz de diabet, alergie la produse apicole sau de hipersensibilitate la oricare dintre 
ingredientele produsului.

Sarcină şi alăptare: se poate consuma de către femeile însărcinate şi mamele care alăptează.

Efecte secundare şi interacţiuni: la dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare sau interacţiuni 
medicamentoase.

Mod de utilizare:
Copii 1 - 5 ani: 1 - 3 linguriţe pe zi.
Copii 6 - 12 ani: 3 - 6 linguriţe pe zi. 
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 3 - 4 linguri pe zi.
Durata unei cure obişnuite este de 10 - 14 zile.
A se agita înainte de utilizare.

Asocieri recomandate:
La copii de peste 12 ani şi la adulţi acest sirop se poate asocia cu ceai Laxativ-D50/D76, ceai Tranzit Rapid sau 
capsule Laxativ cu senna-D85.

Prezentare: flacon a 100 ml.

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 Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului. 
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Produs de: Laboratoarele FARES Bio Vital - membru al grupului de firme FARES Orăştie, 
str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, România. Producător cu Sistemul de Management al Calităţii certificat 
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Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro               www.fares.ro

În inima ţării, la Sarmizegetusa, strămoşii daci ne-au lăsat moştenire 
arta preparării remediilor naturale. Numele locului s-a schimbat, dar 
zona aceasta păstrează aceeaşi bogăţie şi, de 90 de ani, aici 
meşteşugim reţete din plante medicinale pentru sănătatea românilor. 
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