ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)

КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ
ТА ІНГАЛЯЦІЙ
Склад: 100 г (g) містить:
олія квіток камфорного коричнику (Cinnamomum camphora) 5,0 г (g)
олія м’яти польової (Mentha arvensis)
2,5 г (g)
олія евкаліпту кулевидного (Eucalyptus globulus)
1,5 мл (ml)
олія мускатного горіху (Myristica fragrans Houtt.)
0,5 мл (ml)
олія квіток індійського кмину (Trachyspermum ammi)
0,12 г (g)
Допоміжні речовини: легка вазелінова олія, мікрокристалічний віск, твердий
парафін, терпентинова олія, іонол.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ:
Олія квіток камфорного коричнику – знімає набряк слизової оболонки носа,
покращує відходження мокротиння при кашлі. Зменшує неприємні відчуття
у суглобах та м’язах при застуді.
Олія м’яти польової – полегшує симптоми застуди: зменшує закладеність носа
та покращує дихання. Проявляє антибактеріальну та спазмолітичну дії. Сприяє
зменшенню неприємних відчуттів, що супроводжують м’язовий та головний біль.
Олія евкаліпту кулевидного – пом’якшує подразнення верхніх дихальних
шляхів, покращує рухову активність війчастого епітелію носа та прискорює відходження слизу. Сприяє зменшенню симптомів застуди, таких як кашель, неприємні
відчуття у м’язах. Чинить антибактеріальну та противірусну дії.
Олія мускатного горіху – усуває закладеність носа, чинить відволікаючу, антибактеріальну дії.
Олія квіток індійського кмину – за рахунок бронхолітичної дії сприяє покращенню дихання. Має жарознижувальну, протикашльову та антисептичну дії.

Рекомендації до застосування: може бути рекомендовано як засіб для:
- зменшення нежитю та відчуття закладеного носа;
- полегшення симптомів застуди, зокрема кашлю;
- зменшення неприємних відчуттів у м’язах та суглобах.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб застосування. Розтирання: дітям від 3-х років та дорослим наносити тонким шаром та втирати в область грудей, горла, спини до 3-х разів на добу.
Інгаляції: дітям від 6-ти років та дорослим розчинити чайну ложку мазі у 0,5-1 л (l)
гарячої води. Вдихати пари протягом 5-10 хвилин 1-2 рази на добу.
Термін застосування: 7-10 днів. Для подальшого застосування рекомендується
консультація з лікарем.
Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів, дитячий вік до 3-х років, вагітність та період лактації у жінок, бронхіальна астма, кашлюк, несправжній
круп, схильність до судом.
Застереження при застосуванні. Інгаляції слід проводити з закритими очима
або прикривати очі, щоб уникнути можливого подразнення кон’юнктиви очей.
При застосуванні можлива алергічна реакція, почервоніння, спазм голосових зв’язок, подразнення шкіри та слизових оболонок, підвищення сльозотечі при інгаляції. Загальні вимоги для безпеки: дітей під час інгаляції не можна залишати без
нагляду. При застосуванні не ковтати, не наносити на пошкоджену шкіру, відкриті
рани, слизові оболонки носа і ротової порожнини, на обличчя, слід уникати потрапляння засобу в очі. Не нагрівати.
У разі випадкового проковтування засобу або передозування слід негайно звернутися до лікаря.
Форма випуску: мазь по 20 г (g) у банці.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Не є лікарським засобом. Косметичний засіб для розтирання та інгаляцій.
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