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ADENOL Krople przeciw chrapaniu 10 ml FYTOFONTANA
 

Cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościADENOL Krople przeciw chrapaniu 10 ml FYTOFONTANANaturalny preparat szwajcarskiej firmy Herb-Pharma AG
zapobiegający chrapaniu. Bazuje na unikalnej i opatentowanej kompozycji olejków eterycznych. Skuteczność potwierdzona badaniami.
Stosowanie ADENOLU jest bardzo przyjemne – pozostawia w sypialni świeży, balsamiczny zapach i odstrasza owady. Preparat nie
pozostawia plam.Chrapanie jest powodowane przez powietrze przepływające przez jamę nosową lub ustną. W czasie snu tkanki są
rozluźnione i wibrują oraz drgają w strumieniu wdychanego i wydychanego powietrza. Specjalnie dobrana kompozycja olejków
eterycznych powoduje silne ukrwienie i napięcie na powierzchni tkanki i przepływające powietrze nie może powodować głośnych
dźwięków.W celu osiągnięcia najlepszego efektu należy stosować jednocześnie fytofontana ADENOL krople przeciw chrapaniu oraz
fytofontana ADENOL Spray do gardła przeciw chrapaniu.Preparat został przetestowany we Włoszech. Podczas badania potwierdzone
zostało doskonałe działanie ADENOLU. 50% pacjentów przestało chrapać już w pierwszą noc po zastosowaniu preparatu, 20% po dwóch
– trzech dniach, 25% najpóźniej po 10-15 dniach, a u pozostałych 5%, u których przyczyną były zmiany fizjologiczne, chrapanie
złagodniało.Działanie poszczególnych olejków:Mentha piperita – Mięta pieprzowa. Ma chłodny, świeży i mentolowy zapach, działa
rozkurczowo na żołądek oraz ogólnie jako środek pobudzający.Eucalyptus globulus – Eukaliptus. Olejek z liści drzew stosuje się do
inhalacji przy zapaleniach oskrzeli, astmie i zapaleniach. Ma właściwości antyseptyczne oraz odstrasza owady.Thymus vulgaris –
Macierzanka. Olejek z macierzanki jest dobrym tonikiem, działa wykrztuśnie, wzmacnia żołądek oraz nerwy.Rozmarinus officinalis –
Rozmaryn lekarski. Olejek ekstrahowany z liści jest ogólnym środkiem pobudzającym, łagodzi bóle stawów i mięśni, działa kojąco na
wątrobę i woreczek żółciowy.Citrus limonum – Cytryna. Wyciąg ze skórek owocu jest antyseptyczny, antybakteryjny, ma wiele różnych
zastosowań - od tłustej cery aż po grypę.Citrus sinensis – Pomarańcza. Olejek działa antydepresyjnie, delikatnie uspokaja. Stosowany w
przypadku depresji i stresów. Ma również działanie rozkurczowe.Cymbopogon nardus – Trawa cytrynowa. Olejek jest ekstrahowany ze
ździebeł, działa jako antyseptyk, odstrasza owady, uspokaja.Levandula angustifolia – Lawenda lekarska. Olejek z kwiatów jest używany
do dezynfekcji i jako substancja lecznicza - przeciwko wzdęciom, oraz jako środek uspokajający.Citrus reticulata – Mandarynka. Olejek
ekstrahowany ze skórek, ma działanie uśmierzające, uspokajające, może łagodzić problemy z trawieniem i bezsennością.Ocimum
basilicum – Bazylia. Olejek z niej ma działanie odświeżające i regenerujące, działa również rozkurczowo przy problemach oskrzelowych
oraz problemach związanych z trawieniem.Coriandrum sativum – Kolendra. Olejek eteryczny uzyskany z owoców stosowany jest przy
wzdęciach, jako środek rozkurczowy, pomaga również przy reumatyzmie.Cupressus sempervirensis – Cyprys. Olejek eteryczny
uzyskany z liści i owoców, działa rozkurczowo na żyły. Pomaga przy przeziębieniach, działa przeciwko poceniu, odstrasza
owady.Melissa officinaliss – Melisa lekarska. Olejek z melisy poprawia zdolność koncentracji, uspokaja, może pomagać przy alergiach i
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problemach oddechowych, wspomaga trawienie.Illicum verum – Anyż gwiaździsty. Olejek eteryczny uzyskany z owoców ma działanie
wykrztuśne, rozkurczowe i wiatropędne, wspomaga pracę gruczołów.Menthol – Mentol. Charakterystyczny komponent olejku z mięty
ma podobne właściwości co mięta, opisane już wyżej.Sposób użyciaTuż przed spaniem na czystą chusteczkę wylać 2-3 krople
ADENOLU, przyłożyć do nosa i głęboko kilka razy wciągnąć. Potem zakroplić 4 – 5 kropli ADENOLU na poduszkę osoby chrapiącej. Dla
tych, którzy śpią na plecach, skutecznym sposobem może być zastosowanie preparatu na piżamę, w pobliżu twarzy. Preparat nie
pozostawia plam.WażneADENOLU nie powinny stosować osoby, które są uczulone na któryś ze składników. Nie stosować u osób
młodszych niż 3 lata. Należy zapobiegać przypadkowemu dostaniu się do oczu.Składnikiolejki eteryczne z 15 roślin: Mentha piperita,
Eucalyptus, Thymus vulgaris, Rozmarinus officinalis, Citrus limonus, Citrus sinensis, Cymbopogon nardus, Levandula angustifolia, Citrus
reticulata, Ocimum basilicum, Coriandrum, Cupressus sempervirensis, Melissa officinaliss, Illicum verum,
Menthol.ProducentHerb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Szwajcaria
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