
Склад (100 г): олія кві-
ток камфорного коричнику 
(Cinnamomum camphora)  – 5,0 
г, олія м’яти польової (Mentha 
arvensis) – 2,5 г, олія евкаліп-
ту кулевидного (Eucalyptus 
globulus) – 1,5 мл, олія мус-
катного горіху (Myristica 
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fragrans Houtt.) – 0,5 мл, олія 
квіток індійського кмину 
(Trachyspermum ammi) – 0,12 г.

Допоміжні речовини: легка 
вазелінова олія, твердий па-
рафін, мікрокристалічний віск, 
скипидар, іонол, барвник.

Рекомендації до застосуван-
ня: як засіб для симптоматично-
го полегшення гострих респіра-
торних захворювань та станів, 

які супроводжуються кашлем. 
Завдяки наявності у складі ефір-
них олій камфорного коричнику,  
евкаліпту та м’яти мазь сприяє 
полегшенню нежитю та кашлю, 
зменшенню відчуття закладе-
ного носа, подразнення у горлі. 
Ефірні олії індійського кмину та 
мускатного горіху чинять по-
зитивну дію на полегшення 
м’язового болю, болю у спині, 
головного болю.

Перед застосуванням рекомен-
дована консультація лікаря.

Протипоказання: індивіду-
альна чутливість до компонен-
тів; підвищена реактивність 
бронхів, бронхіальна астма, 
кашлюк, несправжній круп, іс-
торія захворювань дихальної 
системи; епілепсія, схильність 
до розвитку судомних нападів; 
не наносити на пошкоджені ді-
лянки шкіри (у тому числі при 
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горло і спину. Для інгаляцій 
дорослим та дітям від 12 років 
розчинити дві чайні ложки мазі 
у 0,5-1 л гарячої води. Вдихати 
пари протягом 5-10 хвилин.

Термін застосування: не до-
вше 5-7 днів. Для подальшого 
застосування рекомендується 
консультація лікаря.

Форма випуску: мазь у банках 
по 10 г, 20 г, 50 г.

Умови зберігання: зберігати  
у сухому, захищеному від 
вологи та світла, недоступному 
для дітей місці, при температурі 
не вище 30°С.

Строк придатності: 3 роки  
від дати виготовлення.

Не є лікарським засобом.

Косметичний засіб для роз-
тирання та інгаляцій.

відкритих ранах, опіках, за-
паленні шкіри, дерматозах), не 
використовувати для дітей із 
захворюваннями, що супрово-
джуються шкірними висипами; 
не застосовувати дітям віком 
до 2 років, не застосовувати в 
якості інгаляції дітям віком до 
12 років.

Спосіб застосування: дорос-
лим та дітям від 2 років втирати 
декілька разів на добу у груди, 
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