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Pipi Nitolic p/wszaw.zestaw 100 ml
 

Cena: 52,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Cyclomethicone, surfaktant, IPM

Działanie:
Preparat dzięki zawartości odpowiednich składników, które nie są toksycznymi środkami owadobójczymi, wykazuje właściwości
odpowiadające za zwalczanie wszawicy. W jego skład wchodzi Cyclomethicone. Po zastosowaniu na włosy pokrywa pasożyty i
prowadzi do ich uduszenia (dotyczy to nie tylko form dorosłych, ale również gnid). Dzięki temu uniemożliwia rozwijanie się wszy oraz
przeciwdziała reemisji wszawicy. Nie wymaga powtórnej aplikacji.

Wskazania:
Stosować w przypadku występowania wszawicy skóry głowy.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składowe preparatu

Dawkowanie:
Nanieść odpowiednią ilość preparatu na włosy i skórę głowy (tak żeby całe zostały zwilżone). Pozostawić na 60 minut, a następnie
usunąć martwe wszy za pomocą gęstego grzebienia. Na krótkich włosach wymagana dwukrotna aplikacja.

Zestaw zawiera:
•Pipi Nitolic 100 ml (2 x 50ml) - spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
•Nitolic nit remover 20 ml - emulsja rozpuszczająca cementowe spoiwo, ułatwia usuwanie martwych gnid z włosów.
•Nitolic Wash 20 ml – dodatek do prania przeznaczony do usuwania wszy głowowej oraz gnid a także wszy odzieżowej z tkanin, z
którymi osoba zarażona miała kontakt, np.: ubrania bielizna pościel, koce narzuty itp.
•Grzebień Nitolic- gesty grzebień służący do wyszukiwania owadów w celach diagnostycznych oraz usuwania martwych wszy i gnid po

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
wykonanym zabiegu.
•Czepek Nitolic
•Lista kontaktów
•Książeczka „ Problem z głowy”, dzięki której można umilić dziecku czas pod czas stosowania Pipi Nitolic oraz wyjaśnić mu, że problem
wszy nie jest tak straszny, jak się może wydawać.
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