
Písomná informácia ku  
China Oil s inhalátorom / 25 ml
Pozorne si prosím prečítajte 
tento príbalový leták a sta-
rostlivo si ho uschovajte, aby 
ste sa mohli k nemu kedykoľ-
vek vrátiť. 

Čínsky olej s inhalátorom. 
Účinná látka: olej z mäty pie-
pornej. Bez obsahu alkoho-
lu. Zloženie: 100,0 ml China 
Oil obsahuje 100,0 ml oleja 
z mäty piepornej.
Výrobca: BIO-DIAT-BER-
LIN GmbH, Selerweg 
43/45, D-12169 Berlin, Tel: 
030253260-20, www.bio-
-diaet-berlin.de
Distribútor v Nemecku: Anton 
Hübner GmbH & Co. KG, Ne-
mecko
Distribútor v SR: Jage, s.r.o., 
Cesta do Rudiny 3106/28 A, 
02401 Kysucké Nové Mesto, 
Tel:+421(0)908721444 www.
zelenalekaren.sk

Informácie o produkte: 
Výživový doplnok vo forme 
éterického oleja na vnútorné 
použitie, vtieranie do pokožky 
a na inhalovanie.
Bylinný produkt na poruchy 
trávenia, na katarálne ocho-
renia horných dýchacích ciest 
a zvonka na bolesť svalov ale-
bo nervov. 

Obsah balenia: 
1x China oil v sklenenej fľaštič-
ke, 25 ml
1xplastový inhalátor s rúno-
vou tyčinkou s dvoma mož-
nosťami použitia ( pre nos 
a pre hrdlo)

Rozsah použitia: *gastroin-
testinálne ťažkosti *prechlad-
nutie horných dýchacích ciest 
*bolesť svalov * bolesť nervov 
(neuralgiformné) ťažkosti

Spôsob použitia
Vnútorné použitie: Priemerná 
denná dávka 6 až 12 kvapiek, 
t. j. 2-3 krát denne, každý krát 
po 3-4 kvapkách. 
Na inhaláciu: Dajte 3-4 kvap-
ky do asi 300 ml horúcej vody, 
2-3 krát denne. 
Vonkajšie použitie: Votrite nie-
koľko kvapiek do postihnutej 
oblasti pokožky. 
V prípade, ak výživový dopl-
nok vám ani po týždni pou-
žívania neprinesie úľavu od 
ťažkostí, konzultujte svoj zdra-
votný stav so svojim lekárom.

Kedy a ako používať China-
-OIl? 
Prechladnutie horných 
dýchacích ciest: Vložte 3 
kvapky do horúcej vody a so 
zatvorenými očami vdychujte 
výpary zhlboka (inhalujte) 
- vypite ďalšie 2-3 kvapky 
v horúcej vode po dúškoch, 
prípadne zľahka vtierajte do 
hrude, krku a hrdla.
Kŕčové ťažkosti žlčových 
ciest a gastrointestinálneho 
traktu: Pridajte 3-4 kvapky 
do pol pohára teplej vody 
a vypite nalačno. 
Bolesť svalov (myalgia): 
Masírujte niekoľko kvapiek 
oleja po boľavých miestach 
a udržujte v teple pomocou 
vlnenej látky. 
Nervové bolesti (neuralgi-
formné) ťažkosti: Niekoľko 
kvapiek oleja dobre rozotrite 
na bolestivé miesta. V prípa-
de neuralgiformných ťažkostí 
v oblasti hlavy, pár kvapiek 
dobre vtierajte na čelo, 
spánky a krk. Namáčaním 
postihnutých miest studenou 
vodou sa zvyšuje efekt.

Kedy by ste nemali používať 
China-OIl? 

China-Oil nesmiete používať 
v prípade upchatia žlčových 
ciest, zápalu žlčníka, močo-
vého mechúra, pri vážnom 
poškodení pečene.

Kedy máte China-OIl používať 
až po konzultácii s lekárom? 
Ak trpíte ochorením žlčových 
kameňov, výživový doplnok  
sa má užívať až po konzultá-
cii s lekárom. To platí aj v prí-
pade, že ste podobnými ťaž-
kosťami trpeli v minulosti..

Čo musíte brať do úvahy po-
čas tehotenstva a dojčenia? 
Široké použitie oleja z mäty 
piepornej ako výživového do-
plnku a vykonaných testoch 
na zvieratách zatiaľ nepo-
skytla žiadne dôkazy o rizikách 
v tehotenstve a dojčení. 

Čo by sa malo vziať do úvahy 
pre kojencov a malé deti? 
Mätový olej nemôžu používať 
a inhalovať kojenci a malé 
deti (predškolský vek) v ob-
lasti tváre, najmä nosa, môžu 
sa vyskytnúť stavy podobné 
astme. O použití tohto pro-
duktu u detí s poruchami trá-
venia nie sú dostatočné vý-
skumy. NEVHODNÉ PRE Deti 
mladšie ako 12 rokov.

Aké vedľajšie účinky sa môžu 
vyskytnúť pri používaní Chi-
na-Oil? 
Citlivé osoby môžu po poži-
tí pocítiť žalúdočné ťažkosti.  
Vonkajšie použitie môže spô-
sobiť pálenie a začervenanie 
pokožky, ktoré po dôklad-
nom opláchnutí vodou ustú-
pi. V zriedkavých prípadoch 
môže mätový olej spôsobiť 
aj alergické kožné reakcie.  
V týchto prípadoch je potreb-
né jeho použitie prerušiť a vy-



hľadať lekára.  Ak spozorujete 
vedľajšie účinky, ktoré nie sú 
uvedené v tejto písomnej in-
formácii pre používateľov, in-
formujte o nich svojho lekára 
alebo lekárnika.

Predávkovanie:
Požitie veľkého množstva 
éterických olejov môže spô-
sobiť bolesti brucha, nevoľ-
nosť a zvracanie.
V závažných prípadoch môže 
tiež viesť k intoxikácii alebo 
ospalosti, srdcovým poru-
chám a dýchavičnosti. 
V literatúre sú opísané prí-
pady, v ktorých konzumácia 8 
až 9 g mentolu, hlavnej zložky 
mätového oleja (ekvivalent-
ná asi 18 ml mätového oleja) 
spôsobovala iba nevoľnosť 
a pocit chladu. Pretože však 
literatúra tiež popisuje, že naj-
mä u citlivých osôb môžu asi 2 
g mentolu (čo zodpovedá asi 1 
čajovej lyžičke čínskeho oleja) 
viesť k otrave, lekár by mal byť 
okamžite informovaný o akej-
koľvek možnej otrave týmto 
výživovým doplnkom. 

Upozornenie:
Pri vonkajšom použití si dô-
kladne umyte ruky.  Tým sa 
zabráni náhodnému kontaktu 
oleja z mäty piepornej  s citli-
vými časťami tela, ako sú sliz-
nice a otvorené rany, alebo 

s očami.
Výživový doplnok nemá žia-
den zaznamenaný vplyv na 
šoférovanie a vykonávanú 
prácu na pracovisku. 
Kontraindikácie s inými dopln-
kami výživy či liekmi: doposiaľ 
nie sú známe

Návod na použitie  China-
-Oel Inhaler
1. potiahnite, otvorte inha-
látor potiahnutím modrého 
uzáveru.
2. Vsuňte tyčinku z rúna do 
záražiek umiestnených vo 
vnútri modrého uzáveru.
3. Rozotrite 2-3 kvapky 
China-Oil pozdĺž rúnovej 
tyčinky. 
4. Vložte hornú časť vieč-
ka s rúnovou tyčinkou do  
spodnej časti inhalátora 
a zatvorte ho.
5. Použitie v nosovej du-
tine: vložte modrú stranu 
striedavo do nozdier (ma-
ximálne 1 cm) a intenzívne 
dýchajte nosom.
6. Použitie pre hrdlo:  Vlož-
te bielu stranu inhalátora 
do úst (maximálne 1 cm)  
a zhlboka dýchajte.

Vezmite prosím na vedomie, 
že po otvorení novej fľaštičky 
trvá niekoľko sekúnd, kým vy-
tečie kvapka oleja, držte pro-
sím fľaštičku vo zvislej polohe.  
Netraste fľaštičkou. 

Starostlivosť a čistenie  Chi-
na-Oil Inhaler
Po použití inhalátora China-
-Oil utrite vonkajšiu časť in-
halátora čistou handričkou 
a uložte ju do originálneho 
balenia. 

Skladovanie: fľaštičku s ole-
jom chráňte pred svetlom 
a uchovávajte v pôvodnom 
originálnom obale.

Dôležité upozornenia: 
Nepoužívajte inhalátory so 
zreteľne viditeľnými chybami! 
Z hygienických dôvodov by 
mal inhalátor používať iba 
jedna osoba. 
Inhalátor vymeňte po max. 30 
dňoch používania! 
Inhalátor alebo jeho časti 
(rúno)  nikdy neprehĺtajte! 
Chráňte pred deťmi! 
Nepoužívať pre deti do 12 ro-
kov! 
Nepoužívajte dlhšie ako 20 
mesiacov od prvého otvore-
nia. 
Pri nalievaní China-Oil na rú-
novú tyčinku sa uistite, či sa 
China-Oil nedostane do očí! 
Hláste všetky vážne udalosti 
týkajúce sa inhalátora China-
-Oil výrobcovi a príslušným 
orgánom vo vašej krajine.




