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Ceai musetel 40 pl ALEVIA

Recomandări:
Una dintre cele mai populare plante medicinale, are
acțiune antispastică, antiinflamatorie, folosit ca
adjuvant cu efecte excelente în diverse afecțiuni ale
organelor digestive: gastrite, colite, crampe
digestive, balonare, precum și în durerea
menstruală. De asemenea, dă o stare de liniște și
detașare psihică, calmând agitația nervoasă și
insomnia psihogenă.

Inhalarea vaporilor de infuzie de mușețel poate fi folosită ca adjuvant în inflamațiile mucoaselor
căilor respiratorii.

Uzul său  extern are acțiune cicatrizantă fiind folosit în răni  superficiale la nivelul pielii sau al
mucoaselor precum: stomatite, gingivite, afte, hemoroizi externi, eczeme diverse.

Compoziţie:
Flori de musetel (Chamomillae flos)

Descriere:
Mușetelul- Matricaria chamomilla: are acţiune calmantă, antispasmodică, antiinflamatorie,
antialergică şi emolientă.

Datorită connţinutului în mucilagii (care calmează iritaţiile mucoasei gastrice) muşeţelul este
recunoscut pentru eficacitatea sa în tulburările digestive (dureri abdominale, indigestie, inflamaţii
ale tubului digestiv, gastrite, spasme abdominale)

Acţiunea blândă a ceaiului de mușețel permite administrarea la copii, infuzia de muşeţel în
combinaţie cu alte plante fiind folosită în calmarea colicilor la sugari.

Planta conţine un puternic antispasmodic care este eficace împotriva durerilor musculare şi permite
reducerea iritabilităţii şi agitaţiei nervoase, favorizând somnul.

Ceaiul de mușețel este folosit atât pentru uz intern cât şi pentru uz extern.

Indicații pentru uz intern: 
• infuzia de muşeţel ajută în lupta împotriva agitaţiei nervoase, a insomniei

•  este util în etăţi calmante şi de aceea este eficient în cefalee, dureri menstruale şi alte tipuri de
spasme sau crampe;

•  calmează simptomele gripei, rinitei alergice sau astmului;

•  eficace pentru durerile abdominale, indigestie, inflamaţii ale tubului digestiv, gastrite, ulcere
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gastrice şi duodenale, flatulenţă şi balonări;

•  calmează colicile la sugari, în combinaţie cu alte plante cu efect antispastic si carminativ

Indicații pentru uz extern:
• iritaţii cutanate sau eczeme

• iritaţii ale zonei genitale şi hipersensibilitate cutanată

• inhalaţiile cu ceai de mușețel calmează inflamaţiile mucoaselor căilor respiratorii

• calmează durerea provocată de afte bucale

•  calmează ochii obosiţi 

Indicații pentru uz cosmetic:
• infuziile de muşeţel au efect cicatrizant

• ceaiul de musetel dă strălucire părului castaniu şi blond

• are proprietăţi antiinflamatoare, calmante şi emoliente, fiind indicat pentru pielea foarte sensibilă.

Mod de preparare:
Uz intern:  infuzie din 1 plic / cana.

Uz extern: infuzie din 2 - 4 plicuri / cana. Se pun in 200 ml apa clocotita, se acopera si se lasa 3 - 5
minute.

Mod de administrare:
Uz intern – cate 2-3 căni pe zi; foarte recomandat este consumul unei căni de ceai seara la culcare,
îndulcită cu puțină miere.

Uz extern – comprese, băi locale, băi de șezut, irigații vaginale.


