
RĂU DE MIȘCARE

Remediul natural pentru 
combaterea stărilor de greață 

și vărsături din timpul călătoriilor

roll on 5 ml

Poate fi folosit și de copii

Ușor de transportat și de folosit 
datorită formei de ambalare

Antispastic

Antiemetic

PRODUS

NOU



ARGUMENTE ȘTIINȚIFICE
Inhalarea uleiurilor esențiale (mentă, ghimbir, lămâie, etc) determină secreția unor molecule ce 
acționează pe celulele receptorilor din nas și trimit impulsuri direct la nervul olfactiv din creier. 
Aceste impulsuri stimulează eliberarea de hormoni care calmează și îmbunătățesc starea de spirit, 
ceea ce duce la răspunsuri fizice și psihologice mai bune. Uleiurile esențiale sunt astfel eficiente 
pentru a reduce severitatea episoadelor de greață. Pe lângă relaxarea sistemului nervos, uleiurile 
calmează și musculatura gastrică și  împiedică apariția spasmelor acesteia. 

Ghimbirul are efect dovedit clinic în reducerea senzației de disconfort (greață, vărsături, amețeli) 
apărută în timpul călătoriilor cu mijloacele de transport.

Menta are efect antiemetic, antispastic, reduce senzația de greață și conferă prospețime.

se deșurubează capacul de protecție, se 
poziționează sticluța în dreptul nasului și se 
inspiră adânc alternativ pe fiecare nară, direct 
din sticluță (după ce se rulează bila);
uleiul poate fi aplicat la baza nasului;
se mai poate aplica pe (interiorul 
încheieturilor de la mâini) mână sau pe un 
șervețel și se inhalează, timp de minim un 
minut.

MOD DE UTILIZARE

Se folosește cu 15 minute înainte de a vă urca în 
mașină, avion, tren sau autobuz și ori de câte 
ori este nevoie pe parcursul călătoriei.

INGREDIENTE ACTIVE

uleiuri esenţiale de: 
– mentă creață 
(Menthae crispae aetheroleum); 

– mentă (Menthae piperitae aetheroleum); 
– ghimbir (Zingiberis aetheroleum);
– bergamot (Citrus bergami aetheroleum);
– lămâie (Citri aetheroleum);
– lemon verbena;
(Lippiae citriodorae aetheroleum);

– mentol.

RĂU DE MIȘCARE roll on 5 ml ajută la prevenirea senzațiilor de rău și a vărsăturilor asociate 
cu folosirea unui vehicul și a răului de mare.

CE ESTE

Acest material este dedicat exclusiv specialiștilor

Utilizare: 
Copii de peste 14 ani și 
adulți:
1-2 comprimate cu 30 de 
minute înainte de a pleca în 
călătorie, se poate completa 
cu Rău de mișcare roll on 
dacă reapare răul de mișcare.

Utilizare: 
Copii 3 - 5 ani: 1/2 comprimat.
Copii 6 - 13 ani: 1 comprimat. 
Se administrează cu 30-60 de 
minute înainte de a pleca în 
călătorie, se poate completa cu 
Rău de mișcare roll on dacă 
reapare răul de mișcare.

Se recomandă asocierea cu unul dintre cele 2 produse RĂU DE MIȘCARE comprimate

ASOCIERI

RĂU DE MIȘCARE-D141
20 comprimate de supt

RĂU DE MIȘCARE pentru COPII-D161
20 comprimate de supt


