
Ce conţine ceaiul „Diurosept”?
Acest ceai reuneşte plante folosite 
tradiţional, asociate şi dozate optim de 
specialiştii noştri într-o reţetă originală: 
frunze de merişor (Vitis idaeae folium) 
20%, frunze de mesteacăn (Betulae 
folium) 15%, codiţe de cireşe 
(Cerasorum stipites) 15%, muguri de 
plop (Populi gemma) 10%, coada 
calului (Equiseti herba) 10%, fructe de 
ienupăr (Juniperi fructus) 10%, fructe 
de porumbar (Pruni spinosi fructus) 
5%, rizomi de pir (Graminis rhizoma) 
5%, mătase de porumb (Maydis 
stigma) 5%, flori de lavandă 
(Lavandulae flos) 5%. 

Ce alte substanţe mai conţine?
Ceaiul nu conţine alte substanţe 
adjuvante, nici arome sau coloranţi.

Ce beneficii are consumul acestui 
ceai?
-merişorul, mesteacănul şi ienupărul 
contribuie la apărarea organismului 
împotriva agenţilor externi;
-codiţele de cireşe, pirul, porumbarul 
şi coada calului ajută la menţinerea 

sănătăţii sistemului urinar; 
-ienupărul, mugurii de plop şi 
mesteacănul susţin funcţia excretoare 
şi sănătatea rinichilor;
-porumbarul susţine funcţionarea 
vezicii urinare şi a rinichilor.

În ce situaţii nu se poate consuma 
acest ceai?
Nu se indică administrarea la copii sub 
3 ani şi în caz de hipersensibilitate la 
oricare dintre ingredientele produsului.

Ceaiul acesta poate fi consumat de 
către femeile gravide şi mamele 
care alăptează?
În sarcină şi alăptare se pot bea 2 - 3 
căni cu ceai pe zi, timp de 2 săptămâni 
pe lună.

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: 
Peste o linguriţă amestec de plante se 
toarnă 200 ml apă clocotită şi se lasă 
10 minute acoperit, apoi se strecoară.
*plic:
Peste un plic se toarnă 200 ml apă 
clocotită şi se lasă 10 minute acoperit. 

Care este doza recomandată?
Copii între 3 - 12 ani: 2 - 3 căni cu ceai 
pe zi, între mese.
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 4 - 6 
căni cu ceai pe zi, între mese. 

Care este durata unei cure?
Durata unei cure este de 1 - 3 luni.
Cura se poate repeta după o pauză de 
o lună.

Ce produse Fares se pot asocia 
pentru a susţine sănătatea 
aparatului urinar?
Pentru un efect mai puternic de 
eliminare a microorganismelor 
potenţial patogene din tractul urinar 
recomandăm administrarea capsulelor 
moi Biomicin Urinar-A20 sau Biomicin 
Forte-A15/A3 timp de două săptămâni, 
apoi a capsulelor Biosept-A5 timp de o 
lună, urmate de o cură de întreţinere 
de trei luni cu capsule Diurosept-U68. 

La acestea recomandăm asocierea 
ceaiului Diurosept-U60/U62, pe tot 
parcursul curei.

Sfaturi practice de dietă şi stil de 
viaţă:
Consumaţi 2-3 litri de lichide pe zi (apă 
plată sau de izvor, ceaiuri diuretice, 
sucuri de legume şi fructe crude). 
Acestea sunt esenţiale pentru a spăla” 
tractul urinar şi a reduce numărul 
bacteriilor din urină. Beţi sucuri 
naturale, proaspete, de legume şi 
fructe (merişor, afine, coacăze, 
căpşuni, cătină albă, citrice, hrean, 
frunze şi rădăcină de pătrunjel, varză, 
ardei). 
Evitaţi alimentele iritante ale tractului 
urinar: cafea, băuturi alcoolice, 
îndulcitori artificiali, proteine de 
origine animală (carne, cârnaţi 
mezeluri), ceai negru, ciocolată în 
cantităţi mari, piper, ardei iute. 
Recomandăm evitarea frigului şi a 
umezelii excesive, îmbrăcăminte 
calduroasă, băile de şezut calde cu 
infuzii de plante medicinale, timp de 
jumătate de oră, înainte de culcare.

Prezentare:
pungă x 50 g / 20 plic x 2 g.

ceai din plante medicinale
DIUROSEPT

U62 - pungă / U60 - plic
În această combinaţie, frunzele de mesteacăn 

susţin funcţia excretoare a rinichilor
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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. 10825/03.02.2017.

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

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. 


