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FAUNA RINIS
Nosní olej

Objednací číslo: F 0030 
Číslo schválení: 056-14/C

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Triticum vulgare Germ Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Borago officinalis Seed 
Oil, Tocopheryl acetate, Lavandula angustifolia Oil, Chamomilla 
recutita Flower Oil, Retinyl palmitate

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Nosní olej je vynikající a účinný přírodní přípravek při svém speciálním poslání. Obsa-
huje jemné rostlinné oleje vytvářející na sliznici ochranný olejový film, který chrání před 
vysušováním (například účinkem ústředního topení) i před nepříznivými vlivy životního 
prostředí (pylové alergie, senná rýma). Účinné rostlinné látky uklidňují, ošetřují sliznici 
nosu –čenichu a optimalizují její fyziologické funkce. Éterické oleje obsažené v přípravku 
působí proti nasídlení a rozmnožování nežádoucích mikroorganizmů, které způsobují 
rýmu. Je prospěšný proti usazování minerálních solí v úzkých částech nosních dutin, 
což mnohdy způsobuje nadměrné slzení. Díky své jemné bylinné vůni po levanduli 
a heřmánku je zvířatům příjemný. Balení 10 ml obsahuje cca 300 kapek přípravku,  
20 ml obsahuje cca 600 kapek přípravku.
 
Použití: 1–2× denně pomocí aplikátoru kápneme na nosní houbu – čenich 1–2 kapky 
přípravku (záleží na velikosti zvířete), proudem aktivně vdechovaného vzduchu se olej 
rozprostře po sliznici. Olej lze používat při onemocnění rýmou i jako prevenci proti ní. 
Stejně tak lze jeho preventivní použití doporučit před koupelí, proti vysoušení vlivem 
topení v domech, bytech. Přípravek je vhodný např. pro psy, kočky, králíčky, morčata, 
klokany, opice.

Tip: Nosní olej se dá použít i k ošetření ušní sliznice.

Obal: hnědá skleněná lékovka s pipetkou

Standardní balení: 10 ml, 20 ml, 50 ml


