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DAWKOWANIE mieszanki olejków eterycznych Junior na gardło 

 

 

Junior na gardło to mieszanka na bazie oleju z czarnuszki, który nawilża gardło, podnosi odporność I 

pomaga zwalczać wszystko co nieporządane. Zasada z olejkami eterycznymi jest zawsze taka: im młodsze 

dziecko, tym większe rozcieńczenie powinno być zastosowane.  

 

To bardzo skuteczny produkt na: 1. Ból gardła 2. Stany zapalne dziąseł 3. Pleśniawki 4. Początki przeziębienia 

5. Zatkany nos i zatoki 6. Przerost 3 migdała 7. Powiększone migdałki 

 

Jeśli poczujesz pieczenie lub mieszanka jest dla Ciebie za mocna jak najszybciej zastosuj tłuszcz do przemycia 

tego miejsca – woda nie pomoże, odpowiedni do tego by zlikwidować to uczucie będzie każdy olej jadalny. 

Jeżeli okaże się, że Junior na gardło jest za mocy i masz już go w buzi – weź łyżkę oleju i go zjedz – uczucie 

ulgi będzie natychmiastowe. 

 
 

Junior na 

gardło 

Dzieci poniżej roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI 

 
NAJLEPSZA 

METODA: 
 

Dajemy JAK 
najczęściej w 

przypadku 
choroby. 

 
Profilaktycznie 

2x dziennie. 

 

-  
1 kropelkę dajemy na 
łyżeczkę dżemu czy 
miodu, mieszamy i 
dajemy dziecku do 
ssania. 
Można rozcieńczyć cała 
buteleczkę w 2x 
większej ilości oleju 
jadalnego – jeżeli dla 
dziecka będzie za 
mocne.  

 
1 kropelkę dajemy na 
łyżeczkę dżemu czy miodu, 
mieszamy i dajemy dziecku 
do ssania. Min 2x dziennie 
– profilaktyka. 
 
Jak coś się dzieje – dużo 
częściej. 
 

 
4 kropelki dajemy na łyżeczkę 
dżemu czy miodu, mieszamy i 
dajemy dziecku do ssania. Min 
2x dziennie – profilaktyka. 
 
Jak coś się dzieje – dużo 
częściej. 
 

 
6 kropelek dajemy na łyżeczkę miodu, 
mieszamy i ssiemy. Min 2x dziennie – 
profilaktyka. 
 
Jak coś się dzieje – dużo częściej. 
 
Zamykamy usta i oddychamy nosem – 
w ten sposób czyścimy tez zatoki! 
 
Jak jest choroba, ból gardła, jak coś 
się dzieje to możemy używać jak 
najczęściej nie ograniczoną ilość razy 
 


