
Menthae piperitae aetheroleum
om

• in te nemen
• in te wrijven
• in te ademen

China-Olie is een zuiver natuurlijk product dat
wordt verkregen uit Mentha piperita (peper-
muntolie). De reine frisheid van dit kwaliteits-
product heeft vele toepassingsmogelijkheden.
China-Olie kunt u op vele manieren in het
dagelijks leven gebruiken, bij sport, in de sauna
en op reis.

China-Olie is verfrissend, verkoelend, kortom
het doet u goed.

China-Olie mag eigenlijk in geen enkel
huishouden ontbreken. China-Olie is op
meerdere manieren te gebruiken:

Uitwendig: de gevoelige plek inwrijven met
enkele druppels.

Inwendig: enkele druppels in wat water
innemen of 1- 2 druppels op een klontje suiker
innemen.

Inhaleren: met de inhalator.

Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
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Let op: U dient de fles
enkele seconden lood-
recht ondersteboven te
houden voordat de eerste
druppels eruit komen.
Niet schudden!

Gebruiksaanwijzing en Doseringen:

• China-Olie verfrist al bij enkele druppels 
op uw huid. U voelt meteen hoe verfrissend

  en verkoelend het is.

• Voor sporters: ter behandeling van spieren
na inspanning bij sport en spel.

• Prima voor saunagebruik: 5 - 6 druppels 
(of naar behoefte) in de pollepel druppelen.
Dat lucht op en geeft een aangenaam ver-
koelend gevoel

• Voor een frisse adem: 1-2 druppels op 
een klontje suiker, en het klontje suiker
opeten.

• Voor heerlijk fris mond- en gorgelwater 
gebruikt u een paar druppels in een glas
warm water, roeren en daarna de mond 
spoelen.

• Na het roken 1 druppeltje op een lepeltje 
innemen en de storende geur en smaak 
verdwijnt.

• Wist u al dat een paar druppels China-
Olie op uw huid gedruppeld in de 
zomer de muggen kan verjagen.

China-Olie is een voedingssupplement. Een
gevarieerde, evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedings-
supplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.

Daarom is China-Olie een waardevol middel
voor dagelijks gebruik. Het bevat geen alcohol
en is gemakkelijk mee te nemen.

In de verpakking bewaren, op een donkere
plaats. Buiten bereik van jonge kinderen.

Buiten bereik van de ogen houden. Niet ge-
schikt voor kinderen beneden 4 jaar.
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De inhalator maximaal 1 cm in het neusgat cq. in de mond steken. In geen geval inslikken! De
inhalator buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Na het gebruik van de inhalator de handen
goed wassen en contact met de ogen vermijden.

6. Inhaleren via de mond: De witte zijde van
de inhalator in de mond nemen en diep
inhaleren.

5. Inhaleren via de neus: De blauwe zijde van
de inhalator afwisselend in een neusgat steken
en krachtig door de neus opsnuiven

Gebruiksaanwijzing
van de inhalator.

1. Om de China Olie inhalator te openen trekt
u de blauwe dop naar boven.
2. De blauwe dop met de wattenstaaf in zijn
geheel uit de inhalator halen.

3. 2-3 druppels China Olie op de wattenstaaf
sprenkelen.
4. De blauwe dop met de wattenstaaf weer
terug in de inhalator steken en afsluiten.
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