
minerálku Vincentka - zbavit bublinek a prokapávat nos až do krku
fyziologický roztok - 2,7 gr soli na 300 ml teplé vody - k běžné hygieně
hypertonický roztok - cca 4 gr soli na 300 ml vody - krátkodobé užívání ke
snížení otoku sliznice.

Pomocí rýmy se tělo zbavuje virů a bakterií. Vodovou rýmu doporučuju nechat
projít. 

Pokud činí problémy, v první fázi použijte: 

Do proplachů nosu NIKDY nepřidáváme EO. Můžeme přidat např. 1–2 polévkové
lžíce hydrolátu nebo odvaru z bylin. 

HY, které se hodí: 
borovice, myrta, tymián linalool, čajovník.
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Nosní olej pro děti od 6 let a dospělé

do 10 ml rostlinného oleje přidejte
1 kapku rozmarýnu cineol
1 kapku rozmarýnu verbenon
1 kapku heřmánku modrého
1 kapku levandule úzkolisté
1 kapku eukalyptu radiata

Rozmarýn - protivirový, protibakteriální. Snižuje otok sliznice. Ulevuje ucpanému
nosu. Bs. cineol podporuje dýchací cesty, bs. verbenon ředí hleny. 
Heřmánek modrý - silně protizánětlivý, působí také jako antihistaminikum. 
Levandule - zklidňuje nosní sliznici, hojí, mírně protivirová a protibakteriální.
Eukalyptus  - podporuje obranyschopnost sliznic, zlepšuje průchodnost  nosu.
Vysušuje opečovává dýchací cesty. 
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1.
Nosní olej uchovávejte v
lednici. Má trvanlivost zhruba
9 měsíců, pokud je na teple. V
lednici vydrží mnohem déle.

2.
Využijte tenhle nosní olej pro
závislé na nosních kapkách. Na
tomto oleji nevzniká závislost.



Manuka - zklidňuje překrvenou a oteklou sliznici. Je protibakteriální, antiseptická.

Eukalyptus  - podporuje obranyschopnost sliznic, zlepšuje průchodnost  nosu.
Vysušuje opečovává dýchací cesty.

Levandule - zklidňuje a hojí nosní sliznici, mírně protivirová a protibakteriální.

Prokapávejte podle potřeby. U kojenců opatrně, aby olej nevdechly. Doporučuju
používat až ve vyšším věku.

Při ucpaném nosu ulevuje také namočení předloktí do horké vody (resp. do co
nejteplejší, co děti unesou).
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EO vhodné do nosních 
kapek pro děti



Zánět dutin

Při náběhu na zánět dutin nebo zánět středního ucha je možné přidat do nosních
kapek ještě geránium, snižuje otok sliznic a napomáhá průchodnosti Eustachovy
trubice. 

Kapky do nosu na snížení otoku sliznic
10 ml rostlinného oleje
3 kapky  geránia
2 kapky rozmarýnu verbenon

Při bolesti v oblasti vedlejších nosních dutin použijte vařené vajíčko, co nejteplejší
a válením po obličeji prohřívejte oblast dutin. Můžete použít teplý obklad. 
Vysmrkejte, použijte nosní kapky. 
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Bolest ucha

Při bolesti ucha dovnitř nekapeme žádné EO. Můžeme pomazat kolem ucha
levanduli nebo zředěné tea tree (na 15 %). 

Vezměte vatový tamponek, namočte do 40% alkoholu (nikdy ne více, silnější
alkohol by mohl ucho popálil) a vložte do ucha. 

Alkohol může být čistý 40% líh, žitná, slivovice nebo jiný nearomatický a neslazený
alkohol. Na tamponek můžete kápnout 1 kapku levandule a 
1 kapku heřmánku modrého. Vložte do ucha. 
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