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Rhin-bac fresh sztyft do nosa
 

Cena: 7,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sztyfty

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Rhin-Bac Fresh w postaci sztyftu do nosa jest produktem, w którego skład wchodzą olejki eteryczne, w tym olejek miętowy,
eukaliptusowy, sosnowy i olejek z drzewa herbacianego. Stosuje się go zewnętrznie, wdychając ulatniające się z nasączonego wkładu
olejki eteryczne, co bywa pomocne między innymi w przypadku dokuczliwego kataru. Produkt posiada naturalny skład i natychmiastowo
przynosi uczucie odświeżenia i lekkiego chłodu. Oprócz tego pomaga w udrażnianiu nosa, przywracając tym samym komfort
oddychania.

Na co jest Rhin-Bac Fresh? Wskazaniem do stosowania zewnętrznego tego produktu jest łagodna pielęgnacja. Wkład sztyftu do nosa
Rhin-Bac Fresh nasączono mieszaniną olejków eterycznych, która wyróżnia się przyjemnym zapachem o właściwościach
orzeźwiających i odświeżających. Sztyft do nosa bywa wykorzystywany w przypadku łagodzenia dolegliwości towarzyszących nieżytowi
nosa i przeziębieniu, gdy nos jest zatkany, a swobodne oddychanie utrudnione. Wdychane olejki eteryczne dają uczucie przyjemnego
odświeżenia, a dodatkowo redukują problem zatkanego nosa, ułatwiając oddychanie podczas kataru.

Olejek miętowy ma właściwości bakteriobójcze i przeciwzakaźne, a oprócz tego wykazuje działanie łagodzące, jeśli chodzi o dolegliwości
towarzyszące infekcjom górnych dróg oddechowych. Olejek sosnowy ma właściwości odświeżające, a oprócz tego działa
antyseptycznie. Eukaliptusowy olejek działa natomiast przeciwzapalnie i ma właściwości dezynfekujące. Olejek z drzewa herbacianego
jest stosowany w aromaterapii i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Opakowanie zawiera nasączony olejkami eterycznymi wkład sztyftu Rhin-Bac Fresh. W skład sztyftu wchodzi 0,4 g mentolu oraz 0,2 g
olejku miętowego, a oprócz tego 0,25 g olejku eukaliptusowego oraz 0,1 g olejku sosnowego i 0,05 g olejku z drzewa herbacianego.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego etykietą.

Jak korzystać ze sztyftu do nosa Rhin-Bac Fresh? W tym celu należy zdjąć jego nakrętkę, a końcówkę sztyftu zbliżyć do otworów
nosowych. Następnie zaleca się kilkukrotne wciągnięcie powietrza z olejkami eterycznymi, co ma działanie orzeźwiające oraz
odświeżające. Produkt można stosować kilka razy dziennie, zależnie od potrzeb, jednak nie dłużej niż 2 tygodnie w trybie ciągłym.
Stosując kosmetyk, należy unikać kontaktu sztyftu ze śluzówką nosa. Każdorazowo po zastosowaniu sztyftu do nosa Rhin-Bac Fresh

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/rhin-bac-fresh-sztyft-do-nosa.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

należy dokładnie zamknąć go nakrętką, aby olejki eteryczne, którymi nasączony jest sztyft, się nie ulatniały.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego i nie należy go wkładać do jamy nosowej, a jedynie trzymać w
niewielkiej odległości od niej. Nie powinno się z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Jeśli
pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, które mogłyby wskazywać na nadwrażliwość, powinien zrezygnować ze stosowania
produktu. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią, jak w przypadku jakiegokolwiek innego produktu, powinny omówić z lekarzem zasadność i
bezpieczeństwo stosowania kosmetyku.

Wskazania i działanie

Rhin-Bac Fresh zawiera wkład nasączony mieszaniną olejków eterycznych. Przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego
jako łagodny środek pielęgnacyjny. Wykazuje działanie odświeżające i orzeźwiające.

Stosowanie
Po zdjęciu nakrętki koniec sztyftu zbliżyć kolejno do otworów nosowych i kilkakrotnie wciągnąć powietrze. Sztyft można stosować
kilkakrotnie w ciągu dnia przez okres 2 tygodni.

Składniki

Mentol 0,40 g
Olejek miętowy 0,20 g
Olejek eukaliptusowy 0,25 g
Olejek sosnowy 0,10 g
Olejek z drzewa herbacianego 0,05 g

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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