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OLBAS OIL krople 10 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ORKLA

Rodzaj rejestracji Lek ziolowy

Opis produktu
 

Olejek OlbasOlejek Olbas działa na zasadzie inhalacji. Lecznicze olejki w nim zawarte ulatniając się, docierają do błony śluzowej nosa i
gardła, dzięki czemu jego działanie jest szybkie i przynosi natychmiastową ulgę.Dlaczego olejek Olbas:- ułatwia oddychanie, natychmiast
odblokowuje zatkany nos- działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie- posiada działanie potwierdzone badaniami- nie zawiera terpentyny,
mogącej wywołać alergie- może być bezpiecznie stosowany u dzieci już powyżej 3 roku życia- jest wydajny – 1 butelka starcza na 40
zastosowań Składniki:100g produktu zawiera:Olejek kajeputowy - 18,5g  Olejek goździkowy - 0,1g  Olejek eukaliptusowy - 35.45g  Olejek
jałowcowy - 2,7g  Olejek mięty pieprzowej - 35,45g  Salicylan metylu - 3,7g  Mentol - 4,1gSposób użycia:1. Inhalacje: - Dorośli i dzieci
powyżej 7 roku życia: skropić 2-3 kroplami chusteczkę do nosa lub wdychać ulatniające się opary. Efekt parowania można wzmocnić
dodając kilka kropli olejku do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą. - Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 –3 kroplami chusteczkę do nosa, podać
do wdychania z niewielkiej odległości. W celu zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku i umieścić w
pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami olejku poszewkę kołdry. 2. Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać
niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie. Przeznaczenie:Wyłącznie do inhalacji i stosowania zewnętrznego- inhalacje:
katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych- zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe
Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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