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Ceai de coada soricelului 50 gr
DACIA PLANT

Coada soricelului face parte din familia Asteraceae,
fiind o planta erbacee, perena, cu frunze penate,
paroase si flori albe sau trandafirii. Numele stiintific
al plantei Achillea provine de la Ahile, eroul legendar
al razboiului troian, care folosea coada soricelului
pentru a vindeca ranile soldatilor sai. Planta creste in
toate zonele, de la campie pana la regiunile
subalpine. O intalnim la marginea padurilor, a
drumurilor, in fanete, poieni, soluri nisipoase, in
locuri insorite sau umbrite. Se mai numeste bradatel,
coada-soarecii, crestatea, iarba-oilor, iarba
stranutatoare, sorocina, sorecie, etc.

Mod de administrare
Intern:
- pulbere - planta se macina fin cu o rasnita electrica. Se ia o lingurita rasa de 4 ori pe zi, pe
stomacul gol. Pulberea se tine sub limba timp de 10-15 minute, dupa care se inghite cu apa.
- macerat la rece - se prepara dintr-o lingura cu planta adaugata la 250ml de apa, se mentine timp
de 6-8 ore la temperatura camerei, apoi se strecoara si se bea pe stomacul gol. Se administreaza 2-3
cani cu macerat pe zi, cu 30 min. inainte de mese.
- infuzie - se prepara dintr-o lingura cu planta adaugata la 250ml de apa clocotita, se mentine timp
de 15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoara si se bea pe stomacul gol. Se administreaza
2-3 cani cu infuzie pe zi, cu 30 min. inainte de mese.
Extern:
- pentru favorizarea regenerarii pielii si reducerea riscului de sangerare se fac badijonari sau
spalaturi locale cu maceratul sau cu infuzia de planta;
- pentru eliminarea disconfortului care apare la nivelul mucoasei vaginale se fac spalaturi locale cu
maceratul sau cu infuzia de planta;
- pentru reducerea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale si mucoasei anale se fac
spalaturi locale sau bai de sezut de 3-4 ori pe zi cu infuzia sau cu maceratul obtinute din planta.

Ingrediente
Coada-soricelului (Achillea millefolium) - parti aeriene.

Contribuie la
Intern:
-normalizarea peristaltismului intestinal;
-mentinerea in limite normale a florei bacteriene din intestin;
-detoxifierea tractului gastro-intestinal;
-normalizarea procesului de digestie;
-cresterea poftei de mancare;
-sustinerea functiilor hepatice si digestive;
-imbunatatirea digestiei;
-mentinerea in limite normale a contractiilor biliare;
-cresterea capacitatii de eliminare a bilei in duoden;
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-reducerea spasmelor si a riscului de contaminare bacteriana care apar la nivelul cailor biliare si al
tractului intestinal;
-reducerea riscului de sangerare;
-protejarea mucoasei gastrice.
Extern:
-favorizarea procesului de regenerare al pielii;
-reducerea riscului de sangerare;
-eliminarea disconfortului care apare la nivelul mucoasei vaginale;
-eliminarea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale si al mucoasei anale.

Contraindicatii
Sarcina, alaptare, alergie la coada soricelului.


