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Paranit Lotion 100 ml eliminuje wszy i gnidy
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 ML

Postać płyn

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja wyrób dostępny bez recepty

Substancja
czynna

dimetikon

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Łatwy w aplikacji

Bez zapachu

Bez środków owadobójczych

Działanie

Podwójna formuła działania nie tylko zabija (dusi) wszy i gnidy, ale również je wysusza. Skuteczność przebadana klinicznie. Ponieważ
nie zawiera środków owadobójczych, nie jest możliwy rozwój odporności pasożytów na preparat.

Skład

Olej mineralny i dimetikon.

ZawartośćOpakowanie zawiera 1 butelkę Paranit Lotion 100 ml.

Sposób użycia

KROK 1. Przed zastosowaniem preparatu wstrząsnąć butelką. Odpowiednią ilość Paranit Lotion nałożyć bezpośrednio na suche włosy i
równomiernie rozprowadźić od nasady aż po końcówki. Preparat powinien pokryć całe włosy oraz skórę głowy. Starannie wmasować
Paranit, zwracając szczególną uwagę na okolicę szyi i miejsca za uszami. Pozostawić na 15 minut.

KROK 2. Następnie, bez wcześniejszego zwilżenia, włosy należy umyć dwukrotnie zwykłym szamponem i dokładnie spłukać ciepłą
wodą.

KROK 3. Przed wysuszeniem, włosy należy dokładnie wyczesać gęstym grzebieniem, aby usunąć wszy i gnidy. Należy regularnie czyścić
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 grzebień w celu pozbycia się wszystkich wszy i gnid.

KROK 3. Po 7 dniach sprawdzić suche włosy. W razie ponownego wykrycia wszy powtórzyć kurację.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jeden ze składników. Nie stosować u dzieci poniżej 6 miesięcy.

Ostrzeżenia

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w temperaturze
pokojowej w suchym miejscu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA

Pozwolenie: DOC*zapewniają wsparcie w odchudzaniu (morszczyn)
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