
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Olbas Oil płyn do inhalacji 10 ml
 

Cena: 26,02 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Wielka Brytania

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać płyn do sporz. inh. parowej

Producent/
Dystrybutor

G.R.LANE HEALTH PROD.LTD.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Płyn do inhalacji Olbas Oil przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się
wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Płyn Olbas Oil składa się z olejków lotnych, które parują już w temperaturze
pokojowej.Płyn Olbas Oil przeznaczony jest do stosowania w postaci tzw. inhalacji swobodnych lub inhalacji parowej. Wdychane olejki
lotne zawarte w produkcie wpływają na upłynnienie wydzieliny i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, ułatwiają oddychanie.
Łagodzą objawy przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.Olbas Oil można również stosować zewnętrznie na skórę. Preparat
stosowany na skórę działa chłodząco i łagodnie przeciwbólowo, łagodzi bóle reumatyczne i mięśniowe. Wskazania Inhalacje: katar
występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych. Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe. 
Dawkowanie Do inhalacji w czasie kataru Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 7 lat: skropić 2 – 3 kroplami chusteczkę do nosa lub wierzch
dłoni i 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.
Dzieci poniżej 3 lat Nie stosować. Zewnętrznie Dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące
miejsca do 3 razy dziennie.Olbas Oil nie pozostawia tłustych plam, nie barwi. Skład Cajeputi oleum (olejek kajeputowy) 18,50 g;
Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 0,10 g; Eucalypti aetheroleum (olejek eukaliptusowy) 35,45 g; Juniperi aetheroleum
(olejek jałowcowy) 2,70 g; Menthae arvensis aetheroleum (olejek miętowy) 35,45 g; Methylis salicylas (salicylan metylu) 3,70 g,
Levomentholum (mentol) 4,10 g. 
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