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Paranit Sensitive Lotion, płyn likwidujący wszy i gnidy, 150 ml
 

Cena: 39,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Lotion do długich włosów eliminujący wszy głowowe i gnidy.

do długich włosów
100% skutecznosci po 1 aplikacji
Skład
Oxyphthirine* (trójglicerydy kwasu kaprylowego, dimetikon, adypinian dimetikonu, octan tokoferylu, guma ksantanowa, gliceryna, glikol
propylenowy, woda demineralizowana.

Działanie
Paranit Sensitive Lotion to pierwszy preparat przeznaczony do długich włosów, który w 100% likwiduje wszy głowowe i gnidy już po
jednej aplikacji, co zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. Formuła preparatu o podwójnym działaniu z Oxyphthirine® zabija
wszy głowowe i unieszkodliwia je na wszystkich etapach życia pasożyta. Oxyphthirine* przyczepia się w specyficzny sposób do
otworów oddechowych wszy głowowej i gnid, aby pozbawić je dopływu powietrza i w konsekwencji wysuszyć. Dodatkowo przenika do
wnętrza jaj, aby zatrzymać ich rozwój.

Ponieważ preparat Paranit Sensitive Lotion nie zawiera środków owadobójczych, wesz głowowa nie może uodpornić się na składniki
produktu.

Wskazania
Preparat przeznaczony do długich włosów.
Preparat jest odpowiedni dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Aby stwierdzić obecność pasożytów, przejrzyj dokładnie suche włosy, rozdzielając je na pojedyncze pasma za pomocą dołączonego
grzebienia przeciw wszom. Po każdym użyciu należy umyć grzebień w letniej wodzie z mydłem, aby uniknąć ponownego zakażenia.
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Okryj ramiona dziecka ręcznikiem a następnie rozprowadź równomiernie wystarczającą ilość Paranit Sensitive Lotion na suche włosy,
zwracając szczególną uwagę na okolice za uszami i powyżej karku. Upewnij się, że preparat dotarł do skóry głowy i pokrył wszystkie
włosy.
Wmasuj preparat we włosy od nasady aż po końce. Pozostaw na włosach przez noc (co najmniej 8 godzin). Jest to konieczne dla
zapewnienia skutecznego działania.
Następnego dnia rano umyj włosy normalnym szamponem i przeczesz włosy dołączonym grzebieniem przeciw wszom, aby usunąć
martwe wszy i gnidy.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Produktu nie należy stosować:

u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu
u dzieci poniżej 6 miesięcy
Uwagi
Przechowywać w suchym miejscu w temperatura pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci
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