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R H I N O C A P S ® I N H A L AT I E C A P S U L E S

6 pt

Samenstelling (per capsule): Camphora 25 mg, Chlorothymol 5 mg, Eucalyptol 125 mg, Menthol 55 mg,
Terpineol 120 mg.
Toepassing: Om vrijer te ademen.
Eigenschappen: Rhino Caps®Inhalatiecapsules geeft verlichting en helpt om snel vrijer te ademen door de
verdamping van natuurlijke oliën waaronder menthol. Door de bijzondere toedieningsvorm kan Rhino Caps®
Inhalatiecapsules als ‘inhalatiebad’ onafhankelijk van tijd, plaats en situatie worden toegepast.
Gebruiksaanwijzing: Als stoombad: Giet een halve liter heet, niet kokend water in een kom. Laat hierin de
capsule vallen. De capsule gaat vanzelf open, waardoor de vluchtige olie vrijkomt. Over het hoofd en de kom
een doek leggen en gedurende 5 à 10 minuten de damp zo diep mogelijk inademen.
Op een zakdoek: De capsule leegdrukken* op een zakdoek en deze vóór de neus en/of mond houden,
waardoor de vluchtige olie ingeademd kan worden.
Op pyjama of kussensloop: De capsule leegdrukken* op pyjama of kussensloop. De vrijgekomen vluchtige olie
kan op deze manier gedurende de slaap ingeademd worden.
* Desgewenst kan hiervoor een puntig voorwerp gebruikt worden.
Tevens is de Rhino Inhalator® verkrijgbaar: hulpmiddel voor makkelijk en efficiënt inhaleren. Indien de Rhino
Inhalator® gebruikt wordt, volg dan de instructies op de inhalator-verpakking.
Waarschuwing: Niet voor inwendig gebruik. Zorg bij het leegdrukken van de capsule dat de inhoud niet in de
ogen kan komen.
Gebruik tijdens zwangerschap: Rhino Caps®Inhalatiecapsules kan - voorzover bekend - zonder bezwaar,
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Verpakkingsvorm: 16 capsules in blisters.
‘EXP.’ op de blister staat voor ‘ten minste houdbaar tot einde:’.

Rhino Caps Mild® Inhalatiecapsules
Rhino Tabs® Luchtwegtabletten
Rhino Rub® Inhalatiezalf
Rhino Clean® Neusspray
Rhino Patch® Inhalatiepleisters
Rhino Inhalator®

-------

Om vrijer te ademen
Voor gezonde luchtwegen
Om vrijer te ademen
Om vrijer te ademen
Om ’s nachts vrijer te ademen
Hulpmiddel voor gemakkelijk inhaleren

VEMEDIA B.V., Weesp
Vemedia Informatielijn 0800-0233366 (gratis)
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Naast de Rhino Caps®Inhalatiecapsules om vrijer te ademen zijn de volgende Rhino® producten beschikbaar:

