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Olejek Olbas krople - płyn do inhalacji parowej 10ml
 

Cena: 21,10 pln

Opis słownikowy

Producent ORKLA CARE

Opis produktu
 

Olejek Olbas - płyn do inhalacji parowej.

Właściwości:

Olejek Olbas składa się z olejków lotnych, które parują już w temperaturze pokojowej. Lek 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, ułatwiają oddychanie. Łagodzą objawy zapalenia oskrzeli i zatok przynosowych.

Olbas Oil można również stosować zewnętrznie na skórę. Preparat stosowany na skórę działą chłodząco i łagodnie przeciwbólowo,
zmniejsza bóle reumatyczne i mięśniowe. W medycynie sportowej używany jako preparat rozgrzewający.

Wskazania:

Inhalacje: objawy kataru występującego w czasie przeziębień, a także w nieżycie błony śluzowej nosa i chorobach zatok przynosowych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe, masaż sportowy.

Skład:

- Cajeputi oleum (olejek kajeputowy) 18,50 % w/w
- Caryophyli oleum (olejek goździkowy) 0,10 % w/w
- Eucalypti oleum (olejek eukaliptsowy) 35,45 % w/w
- Janiperi oleum (olejek jałowcowy) 2,70 % w/w
- Menthae oleum (olejek miętowy) 35,45 % w/w
- Betulae lentae oleum (olejek brzozowy) 3,70 % w/w
- Mentholum (mentol) 4,10 % w/w

Pojemność: 10ml
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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