
Dávkovací kelímek 150 ml ke každé objednávce 1 litru koupelového oleje v ceně.

Vypouštěcí kohoutek ke každé objednávce 10litrového kanystru koupelového oleje v ceně. 

Koupelové přísady obsahují vysoce cenné éterické oleje. Použijte koupelové oleje a dosáhnete mnohem lepších 
terapeutických účinků. Koupelové oleje Spitzner jsou vyráběny v lékopisné kvalitě, která garantuje nejvyšší kvalitu při 
pečlivém zpracování léčiv. 

Popis

Popis

Kdy používat koupelový olej Tymián:

– k hojení zanícených ran, vředů a proleženin

– působí silně protizánětlivě, dezinfekčně a baktericidně

– blahodárně působí na pokožku

– k uvolnění dýchacích cest

Jak používat koupelový olej Tymián:

– Připravte si 10 ml koupelové přísady.

– Tuto přísadu rozmíchejte ve 100 l vody o teplotě 34–38 °C.

– Vystavte své tělo koupeli po dobu 10–20 minut.

– Po koupeli si dopřejte několik desítek minut odpočinku v klidném a teplém prostředí.

Použití

Koupelový olej Tymián, 190 ml

Základní informace:

Výrobce: Spitzner Arzneimittel

Balení: 190 ml

Dávkování: 10 ml přísady na 100 l vody

Teplota lázně: 34–38 °C

Barva koupele: zelená

Délka procedury: 10–20 minut

Trvanlivost: 18 měsíců po otevření 
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Charakteristika produktu



SL3120019

Koupelový olej Tymián, 190 ml.

Objednací číslo

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Uskladnění

Jak využít pěnivosti olejové koupele:

Bohatá pěna: koupelový olej nalejte při napouštění vody do vany.

Minimum pěny: koupelový olej nalejte po napuštění vody do vany a promíchejte.

Doporučení: pro snadné dávkování použijte dávkovací kelímek 150 ml.

Jak zabránit pěnění koupelového oleje ve vířivce:

Jednu dávku (dle druhu) koupelového oleje smíchejte před nalitím do vířivky nebo perličky v dávkovacím kelímku 
s 5 ml odpěňovače. 

Pěnivost
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Koupelový olej Tymián, 190 ml


