
INHALANT

Bioland Inhalant este un amestec de uleiuri esenţiale cu efect 
sinergic ce potenţează beneficiile fiecărui ingredient.

PICĂTURI ORALE

Ingrediente:
100 ml soluţie conţin agent de 
încărcare (alcool etilic), uleiuri 
esenţiale de: Brad (Abies pectinata) 
10,38 g; Mentă (Mentha piperita) 2,388 g; 
Eucalipt (Eucalyptus globulus) 1,59 g; 
Levănţică (Lavandula hybrida) 0,099 g.

Acțiune:
Bioland Inhalant este un amestec de 
uleiuri esenţiale cu efect sinergic ce 
potenţează beneficiile fiecărui 
ingredient. Uleiurile esențiale au efect 
puternic chiar și la doze reduse, 
datorită asimilării rapide şi uşoare.

Bradul contribuie la susținerea 
clarității vocii și a sănătății 
plămânilor.
Bradul împreună cu uleiurile 
esențiale de: Mentă, Eucalipt și 
Lavandă contribuie la apărarea 
organismului față de acțiunea 
microorganismelor neprietenoase.
Uleiul de Mentă  și uleiul de Eucalipt 
contribuie la funcționarea optimă a 

sistemului respirator. Totodată, acestea 
au efect calmant și plăcut asupra 
gâtului, faringelui și corzilor vocale și 
sunt utile în caz de iritație a gâtului și 
faringelui.

Mod de utilizare:
Copii de peste 5 ani: câte 1-2 picături 
de  2 ori pe zi, diluate în 50 ml apă sau 
într-o linguriţă de miere, după mesele 
principale.
Adulţi: câte 2-3 picături de 2-3 ori pe zi, 
diluate în 50 ml apă sau într-o linguriţă 
de miere, după mesele principale.
Se poate utiliza timp de 1-2 săptămâni.

Pentru inhalaţii produsul se poate 
utiliza o dată pe zi, preferabil seara 
înainte de culcare. Un sfert din 
cantitatea dintr-un flacon se toarnă 
într-un vas conţinând un litru de apă 
fierbinte. Vaporii degajaţi sunt inhalaţi 
timp de 10 minute sub prosopul cu care 
se acoperă vasul.

CONTRIBUIE LA FUNCȚIONAREA OPTIMĂ 
A SISTEMULUI RESPIRATOR 
(Ulei esențial de: Mentă, Eucalipt)



De asemenea, produsul se poate utiliza 
la baia copilului:
Copii de la 2 săptămâni la 5 ani: 1-2 
picături în baia copilului.
Copii de peste 5 ani: 5-10 picături în 
baia copilului.

Precauții:
A nu se utiliza în timpul sarcinii şi 
alăptării şi nici de către persoanele 
alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului.

Atenționări:
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o 
dietă variată şi echilibrată şi un mod de 
viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor mici.
A se consuma, de preferință, înainte de 
data expirării înscrisă pe ambalajul 
produsului.

Condiții de păstrare:
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare:
Flacon din sticlă brună 10 ml închis cu 
aplicator pentru picurare.
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