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Klearvol

Uleiuri esențiale pentru inhalare
10 capsule
Vapori naturali cu efect de calmare pe timpul zilei sau al nopții
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!
Produsul nu este recomandat bebelușilor cu vârsta sub 3 luni.
Pentru bebeluși cu vârsta peste 3 luni și copii mai mici de 3 ani:
Tăiați cu atenție vârful capsulei și goliți conținutul pe o batistă
aflată în apropierea, dar nu la îndemâna copilului.
Pentru copii peste 3 ani și adulți: Tăiați vârful capsulei și goliți
conținutul pe o batistă aflată în apropiere, dar evitând contactul
direct cu pielea (de exemplu, o față de pernă) sau într-un vas cu
apă fierbinte și inhalați vaporii.
Fiecare capsulă conține:
Alte ingrediente:
Uleiuri esențiale:
Ulei de pin (Pinus pumilio)
103,05 mg gelatină, benzoat de
sodiu, sorbitol, gliceriTerpineol (din Pinus sylvestris) 66,60 mg
nă, conservanți (metilMentol (din Mentha piperita) 35,55 mg
parabeni, propilparaUlei de pin (Pinus sylvestris)
9,00 mg beni), apă purificată,
Timol (din Thymus vulgaris)
3,15 mg colorant verde măr.

A NU SE ÎNGHIȚI.
Nu aplicați niciodată Klearvol direct pe piele.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra într-un loc uscat și răcoros. Doar pentru uz extern.
A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj.
Solicitați sfatul unui profesionist înainte de a utiliza acest
produs dacă suferiți de epilepsie, alergii cutanate sau sunteți
însărcinată.
Astmaticii nu trebuie să inhaleze uleiuri esențiale.
În caz de înghițire accidentală, solicitați imediat sfatul medicului. Evitați contactul direct cu ochii și pielea. Uleiurile esențiale
sunt inflamabile, nu se pun pe foc deschis sau în apropierea
acestuia. Evitați contactul dintre ulei și suprafețele lustruite.
Data expirării / LOT: a se vedea pe cutie
Fabricat de: DEFI Healthcare Limited, Gujarat, India, pentru:
Precision Healthcare Ltd., Precision House,
Lamdin Road, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 6NU, UK
Distribuit în România de:
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97, Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624, Tel.: 021 / 311.24.20
www.klearvol.ro

Klearvol

Capsule cu uleiuri esențiale pentru inhalare
Pentru ce se utilizează Klearvol?
Klearvol conține uleiuri esențiale pentru inhalare, oferind vapori naturali cu efect de calmare, pe timpul zilei sau al nopții.
Formula Klearvol permite eliberarea uleiurilor esențiale cu efect
de calmare timp de multe ore.
Cum acționează capsulele Klearvol cu uleiuri esențiale
pentru inhalare?
Klearvol conține uleiuri esențiale naturale cu efect de calmare,
cum ar fi uleiul de pin (P. pumilio și P. sylvestris) și compuși volatili: terpineol, mentol și timol.
Informații importante înainte de a utiliza capsulele Klearvol
Astmaticii nu trebuie să inspire uleiuri esențiale.
Solicitați sfatul medicului sau farmacistului înainte de a utiliza
Klearvol:
• Dacă suferiți de epilepsie
• Dacă suferiți de alergii cutanate
• Dacă sunteți însărcinată.
Avertismente și precauții
• Nu este recomandat bebelușilor cu vârsta sub 3 luni.
• Nu utilizați Klearvol dacă aveți alergie sau hipersensibilitate

la oricare dintre ingrediente. Printre simptomele posibile se
numără:
• Dificultăți la respirație
• Dificultate la înghițire
• Inflamații
• Senzație de presiune în piept
• Erupții cutanate și urticarie.
Dacă aveți aceste simptome, încetați să utilizați Klearvol și solicitați asistență medicală de urgență.
• Acest produs trebuie utilizat numai conform instrucțiunilor
de la secțiunea „Cum se utilizează capsulele Klearvol”
• Dacă nu sunteți siguri cum să utilizați Klearvol, discutați mai
întâi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul
• În caz de înghițire accidentală, solicitați imediat sfatul medicului
• Evitați contactul cu ochii și pielea
• Uleiurile esențiale sunt inflamabile, nu se pun pe foc deschis
sau în apropierea acestuia.
Evitați contactul dintre ulei și suprafețele lustruite.
Cum se utilizează capsulele Klearvol
Capsulele pentru inhalare Klearvol nu trebuie înghițite sau
administrate intern. Capsulele pentru inhalare Klearvol sunt
destinate doar inhalării uleiurilor esențiale conținute.

Nu aplicați niciodată Klearvol direct pe
piele. Nu atingeți și nu înghițiți niciodată lichidul din interiorul capsulelor!
Nu este recomandat bebelușilor cu vârsta
sub 3 luni.
Pentru bebeluși cu vârsta peste 3 luni și copii mai mici de
3 ani
Pasul 1
Tăiați cu atenție vârful capsulei cu foarfeca

Pentru copii peste 3 ani și adulți
Tăiați vârful unei capsule și strângeți-o pentru ca lichidul din interior să curgă pe o batistă sau pe un șervețel aflat în apropiere,
dar evitând contactul direct cu pielea (de exemplu, pe o pernă)
sau într-un vas cu apă fierbinte și inhalați vaporii.
Cum se păstrează capsulele Klearvol
A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor sau animalelor de
companie. A se păstra într-un loc uscat și răcoros. Doar pentru uz
extern. A nu se utiliza după data expirării de pe ambalaj.

Pasul 2
Asigurați-vă că vârful este orientat în jos și la
distanță de față

Efecte secundare posibile
Nu se anticipează efecte secundare cauzate de inhalarea acestor
uleiuri esențiale cu efect de calmare.
Cu toate acestea, dacă observați orice efecte secundare, trebuie
să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Pasul 3
Strângeți capsula pentru ca lichidul din interior să
curgă pe o bucată de material, cum ar fi o batistă
sau un șervețel

Cine produce Klearvol?
Fabricat de: DEFI Healthcare Limited, Gujarat, India, pentru:
Precision Healthcare Ltd., Precision House,
Lamdin Road, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 6NU, UK

Pasul 4
Asigurați-vă că materialul folosit este ținut bine și
nu este la îndemâna copiilor

Data întocmirii materialului: Iunie 2021

