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Olbas Oil, płyn do inhalacji, 10ml
 

Cena: 18,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać płyn do sporz. inh. parowej

Producent G.R.LANE HEALTH PROD.LTD.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Olbas Oil, płyn do inhalacji, 10ml

Objawy kataru występującego w czasie przeziębień, a także w nieżycie błony śluzowej nosa i chorobach zatok przynosowych.
Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe, masa sportowy.

Skład:
Cajeputi oleum (olejek kajeputowy) 18,50 % w/w
Caryophylli oleum (olejek gozdzikowy) 0,10 % w/w
Eucalypti oleum (olejek eukaliptusowy) 35,45 % w/w
Juniperi oleum (olejek jałowcowy) 2,70 % w/w
Menthae oleum (olejek mietowy) 35,45 % w/w
Betulae lentae oleum (olejek brzozowy) 3,70 % w/w
Mentholum (mentol) 4,10 % w/w

Przeciwwskazania:
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego.
Nie należy stosować zewnętrznie u dzieci i młodzieży, chorujących na atopowe zapalenie skóry.
Nie stosować na uszkodzona skórę.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia, u dzieci poniżej 7 roku należy stosować wyłącznie w postaci inhalacji swobodnych.
Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy u dzieci.
Nie stosować doustnie.
Olejek kajeputowy, składnik Olbas Oil, zawiera metyloeugenol.
Badania olejku kajeputowego wskazują, że przy doustnym przyjmowaniu metabolity metyloeugenolu mogą działać mutagennie.

Ciąża:
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Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie stwierdzono wpływu leku Olbas Oil na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie:
Do inhalacji w czasie kataru:

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia: 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 ciepła (nie gorąca) woda.

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.

Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielka ilość olejku w bolące miejsca 3 razy dziennie. Olbas Oil
nie pozostawia tłustych plam, nie barwi.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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