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Ceai de cretisoara 50 gr DOREL
PLANT

Cretisoara face parte din familia Rosaceae, fiind o
planta erbacee, perena, cu frunze mari, rotunjite,
reniforme, avand 7 sau 9 lobi si marginile dintate.
Florile mici, de culoare galben-verzui sunt grupate in
inflorescente. Cunoscuta inca din antichitate,
cretisoara a fost utilizata in diferite traditii, atat
pentru trezirea si amplificarea feminitatii, cat si
pentru vindecarea afectiunilor ginecologice, fiind o
planta asociata cu feminitatea. Creste la marginea
padurilor, a drumurilor, in pasuni, fanete, pe stanci si
coaste abrupte, in zona de deal si de munte.

CONTRIBUIE LA:
Cretisoara face parte din familia Rosaceae, fiind o planta erbacee, perena, cu frunze mari, rotunjite,
reniforme, avand 7 sau 9 lobi si marginile dintate. Florile mici, de culoare galben-verzui sunt
grupate in inflorescente. Cunoscuta inca din antichitate, cretisoara a fost utilizata in diferite traditii,
atat pentru trezirea si amplificarea feminitatii, cat si pentru vindecarea afectiunilor ginecologice,
fiind o planta asociata cu feminitatea. Creste la marginea padurilor, a drumurilor, in pasuni, fanete,
pe stanci si coaste abrupte, in zona de deal si de munte.
Intern:
– functionarea normala a sistemului hormonal feminin si reducerea starilor neplacute care apar pe
perioada ciclului menstrual.
– combaterea riscului de sangerare
Extern:
– reducerea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale si mucoasei anale.
– mentinerea sanatatii mucoasei vaginale
– reducerea riscului de sangerare

MOD DE PREPARARE:
infuzie: se prepara dintr-o lingura cu planta adaugata la 250 ml de apa clocotita, se mentine timp de
15 min. la temperatura camerei, apoi se strecoara si se bea pe stomacul gol. În scop terapeutic se
administreaza 3 cani cu macerat pe zi, cu 30 min. inainte de mese.
Extern:
– in leucoree se fac spalaturi vaginale cu macerat sau cu infuzie de planta
– in fisuri anale se fac spalaturi sau bai de sezut cu macerat sau cu infuzie de planta
– in hemorizi si epistaxis se fac tamponari locale sau comprese cu maceratul sau cu infuzia de
planta.

PRECAUTII:
– Se administreaza cu prudenta la pacientii cu hipercoagulabilitate sanguina.

CONTRAINDICATII:
– alergie la cretisoara.
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