
Lea todo o prospecto detidamente antes de 
empezar a tomar o medicamento.  
-conserve este prospecto. Pode ter que volver 
a léelo.  
-se ten algunha duda consulte co seu medico ou 
farmacéutico.  
-este medicamento se ye recomendou a vostede 
persoalmente e non debe darllo a outras 
persoas. Pode prexudicarlles, aínda cando os 
seus síntomas sexan os mesmos que os teus.  

 

TITULAR  e  FABRICANTE: 

 

-Unidade 

-As avellas e o limoeiro 

(con aceite da aboa) 

 

(QUE E O MEL CON LIMON E PARA QUE SE EMPREGA) 

E unha menciña natural fabricada na casa e que teñen unas propiedades que 
axuda para calmar e curar algunhas enfermidades de gorxa, este remedio 

caseiro e moi efectivo en constipados etc. 

 

(COMO USAR O MEL CON LIMON) 

.O mel con limón pódese preparar exprimindo o limón e despois mezclase na mel. 

.Administrarase por vía oral. 

.Debese tomar una doses o levantarse e outra o deitarse. 

(Efectos secundarios en contra da medicación) 

.Diabetes 

.Alerxia o limón 

Comentario [S1]: Tiñas que 
poñer isto nun cadro de 
texto. 

Comentario [S2]: dúbida 

Comentario [S3]: recomend
óuselle. En galego non existe 
o y grego. 

Comentario [S4]: Se o tratas 
de vostede logo non o 
podes tratar de ti. 

Comentario [S5]: Que 
significa isto? 

Comentario [S6]: Non 
escoitas, nin entendes o que 
se che di: “Segundo a 
receita da avoa”. 

Comentario [S7]: Tes que 
usar signos de interrogación 
non paréntese. 

Comentario [S8]: Tes que 
dicir para todo o que é 
beneficioso, non vale un etc, 
nun prospecto. 

Comentario [S9]: De novo 
as interrogacións. 

Comentario [S10]: Debes 
usar o imperativo, non o 
subxuntivo que indica unha 
posibilidade. 

Comentario [S11]: Deberá 
tomarse en dúas doses unha 
ao levantarse e outra ao 
deitarse. 

Comentario [S12]: En 
contra non é correcto, 
mellor da simplemente. 

Comentario [S13]: Debes 
distinguir entre 
contraindicacións e efectos 
secundarios. 



 

(COMPOSTOS QUIMICOS) 

-MEL- 

.Cada 100g: 

(azucres: glicosa ,sacarosa, levulosa e gomas naturais) 

-24,5g de auga (ou humidade) 

-0,38g de proteínas 

En outras cantidades(mg): 

-sales(calcio, ferro, sodio, potasio, fósforo, iodo) 

-vitaminas (B1, B2, B12, C) 

-LIMON- 

Cada 100g: 

-91,2g de auga 

-4,7g de fibra 

-3,16g de hidratos de carbono(azucres:glícidos) 

-0,69g de proteínas(albumina) 

-0,3g de graxa (mucilago) 

EN OUTRAS CANTIDADES(mg): 

-sales de K, Ca, Fe 

-vitaminas A,B1,B2,B6,B9 

-Ácido cítrico 

 

                                                               -PROPIEDADES- 

-Bactericida(bacterias) 

-Inmunoestimulante(potencia o sistema de defensas) 

Comentario [S14]: Aquí non 
ten que levar paréntese non 
sei que manía che dou. 

Comentario [S15]: Se pos as 
cantidades de unha tes que 
poñer as de todas. 

Comentario [S16]: Isto debe 
formar un só apartado con 
para que se emprega. 



-Antipirético(Baixa a febre) 

-Cicatriza as ulceras 

-Antioxidante(rexuvenece as células) 


