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OLBAS OIL płyn do inhalacji 10 ml
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Producent AXELLUS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

OLBAS OIL płyn do inhalacji unikalny lek na katar. Jedyna tak bogata kompozycja 7 leczniczych składników w tym lotnych olejków:
eukaliptusowego, kajeputowego, jałowcowego, goździkowego, mięty pieprzowej oraz mentolu.  

 

Działanie  

Największe zalety Olejku Olbas:  

natychmiast odblokowuje zatkany nos – ułatwia oddychanie  

działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie  

nie zawiera terpentyny, mogącej wywoływać alergie  

można go stosować nawet u dzieci powyżej 3 lat  

nie wywołuje skutków ubocznych i może być długotrwale stosowany (nie wysusza śluzówki w przeciwieństwie do kropli)  

Jest wydajny, 1 butelka wystarcza na rok, na aż 40 zastosowań  

można go stosować równolegle z innymi środkami na katar  
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skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi  

 

Olejek Olbas – sprawdzony sposób na katar u dzieci.

Olejek Olbas jest polecany głównie rodzicom, którzy stykają się z takim problemem jak katar u dziecka. Katar u dziecka to bardzo
uciążliwe i męczące zjawisko nie tylko dla naszego malucha ale także dla wszystkich domowników. Zatkany nos nie pozwala dziecku
spokojnie spać, jeść, pić czy nawet oddychać. Dziecko nie potrafi samo sobie z nim poradzić, dlatego tak ważna jest w tym przypadku
pomoc rodzica. W żadnym wypadku nie należy lekceważyć kataru u dziecka, ponieważ może on w ostateczności doprowadzić do
zapalenia oskrzeli czy nawet płuc. Zazwyczaj bywa tak, że katar u dzieci to dopiero pierwsza faza zbliżającego się przeziębienia. Dlatego,
aby ulżyć naszemu szkrabowi i nie dopuścić do poważniejszych powikłań należy jak najszybciej zareagować. Sposobem na katar u
dzieci może być Olejek Olbas, który szybko i skutecznie udrożnia zatkany nos, pozwala swobodnie oddychać.  

Olejek Olbas może być stosowany nawet u dzieci od 3 lat  

Produkt znany i ceniony przez mamy od wielu lat.

 

Wskazania

Inhalacje: katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych. Zewnętrznie: bóle reumatyczne i
mięśniowe.  

 

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego, nie stosować u chorych z astmą. Nie należy stosować
zewnętrznie u chorych na atopowe zapalenie skóry. Nie stosować na uszkodzoną skórę.  

 

Sposoby stosowania

Inhalacja sucha (bez użycia wody)

Olbas to lek na katar do bezpośredniej inhalacji. Wystarczy parę kropel leku na chusteczce - już pierwszy oddech przynosi ulgę. Olbas
można także stosować skrapiając nim poszewkę kołdrę - Olejek Olbas leczy katar podczas snu.

skrop chusteczkę, zbliż ją do nosa i wdychaj  

skrop kołderkę na noc - olejek nie pozostawia plam  

wlej parę kropel do kubka z ciepłą wodą i wdychaj (możliwość także inhalacji mokrej)  

 

Lek na katar dla całej rodziny

Olbas to idealny lek na katar dla całej rodziny - można go stosować u dorosłych i u dzieci powyżej 3 lat.

 

Higiena użycia i wydajność olejku

Olbas Oil jest niezwykle higieniczny w użyciu . Ta sama buteleczka może być używana przez wielu członków rodziny - dozownik nie ma
bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową nosa a zatem nie istnieje groźba przeniesienia infekcji.
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Olejek Olbas to lek na katar który jest wyjątkowo wydajny – 1 buteleczka wystarcza na około 40 zastosowań czyli nawet na rok.

 

Skład  

Olbas oil: produkt złożony, płyn do sporządzania inhalacji parowej.  
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