
Package Leaflet: Information for the User 

Fennel / Peppermint oil 200mg/5mg capsules 

 
What is in this leaflet 

 

1. What Fennel / Peppermint oil is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Fennel / Peppermint oil   
3. How to take Fennel / Peppermint oil   
4. Possible side effects 
5. How to store Fennel / Peppermint oil   

1. What Fennel / Peppermint oil is and what it is used for 

The combination Fennel / Peppermint oil is used to relieve flatulence and spasms of the digestive tract. 

Fennel is a herbal medicinal product used for symptomatic treatment of mild, gastro-intestinal spasms, 
bloating, and flatulence. Peppermint oil can help decrease upset stomach, bloating, and cramps. 

2. What you need to know before you take Fennel / Peppermint oil 

Do not take Fennel / Peppermint oil 

 If you’re allergic to the active substances or any other component of this medicine. 

 If you’re allergic aniseed, caraway, celery, coriander and dill. 

 If you have liver problems. 

Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor about all your medical conditions before taking this medicine including: 

 Heartburn 

 Stomach ulcers 

 Liver problems 

Other medicines and Fennel / Peppermint oil 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Do not take this product at the same time as medicines used to decrease stomach acidity as they may 
interfere with its absorption. 

Pregnancy and breastfeeding 



 

Do not take this medicine if you are pregnant or breastfeeding. 

Driving and using machines 

This medicine is not likely to affect your ability to drive and use any tools or machines. 

3. How to take Fennel / Peppermint oil   

 

 This medicine should not be given to children under 12 years of age. 

 This medicine should be taken during or after meals. 

How much to take 

 Take one capsule once to three times per day preferably with meals. 

If you take Fennel / Peppermint oil more than you should 

If you take too much Fennel / Peppermint oil you may experience gastro-intestinal symptoms such as 
nausea, vomiting, diarrhea 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you forgot to take Fennel / Peppermint oil 

Do not take 2 doses at the same time or extra doses. 

4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

Side effects include 

 Dysuria (pain during urination) 

 Heartburn 

 Odor in urine and stools 

 Nausea 

 Dry mouth 

5. How to store Fennel / Peppermint oil   

 

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Keep this medicine out of reach of children. 



 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
       Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

   ملغ كبسولة 5ملغ /  200 شمر / نعناع

 ماذا في هذه النشرة 

 

 ما هو شمر / نعناع وما هو استخدامه .1
 شمر / نعناع تناولما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 شمر / نعناع تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 كيفية تخزين شمر / نعناع .5

 وما هو استخدامه شمر / نعناع هو ما. 1

 .الهضمي الجهاز في اتضطراباال و البطن انتفاخ لعالج النعناع/  الشمر يستخدم

ت النعناع يساعد زي. االنتفاخ و والتشنجات الهضمي الجهاز اتاضطراب أعراض لعالج يستخدم عشبي طبي منتج هو الشمر
  في تقليل اضطراب المعدة واالنتفاخ والغازات.

 شمر / نعناع تناولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  شمر / نعناعتأخذ ال 

 إذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء. 

 والشبتأ والكزبرةأ والكرفسأ والكراويةأ اليانسون من حساسية من تعاني كنت إذا. 

  مشاكل في الكبد كنت تعاني منإذا. 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك ، إذا كان لديك

 قرحة في المعدة 

 مشاكل في الكبد 

 حرقة في المعدة 

  شمر / نعناعأدوية أخرى و

 

 تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر. 

 .ال تستخدم منتجات لتقليل حموضة المعدة في نفس الوقت مع هذا المنتج ألنها قد تأثر على امتصاصه 

 

 

 



 الحمل والرضاعة

 

 .عةرضم وأ مالا اح اذا كنت نعناع/  شمر تتناوليال 

 القيادة واستخدام اآلالت

 غير ذات صلة

 شمر / نعناع تأخذ كيف. 3

 

 ا 12 سن دون لألطفال الدواء هذا إعطاء ينبغي ال  .عاما

 الوجبات بعد أو أثناء الدواء هذا تناول يجب. 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 الوجبات مع يومياا مرات ثالث إلى مرة من واحدة كبسولة تناول. 

 أكثر مما يجب شمر / نعناعإذا كنت تتناول 

 .الفور فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو المستشفى على إذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها،

 شمر / نعناعإذا نسيت تناول 

 ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية.

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

قشر؛ متقرح أو مالطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
و الشفتين أ وجه أوضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو ال

 التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.اللسان أو الحلق. 

 :نبيةأعراض جا

 (التبول أثناء ألم) البول عسر 

 المعدة في حرقة 

 والبراز البول في رائحة 

 غثيان 

 جاف فم 

 شمر / نعناعكيفية تخزين . 5

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  يُخزن 

 .احفظ هذا الدواء بعيداا عن متناول األطفال 

  بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة.ال تستخدم هذا الدواء 



 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 المجانيالهاتف   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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