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Paranit Lotion, preparat eliminujący wszy i gnidy, 100 ml
 

Cena: 28,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OMEGA PHARMA

Opis produktu
 

Paranit Lotion Płyn - 100 ml
Paranit Lotion preparat eliminujący wszy i gnidy.

Skuteczny w 15 minut.

Bez zapachu i środków owadobójczych.

Wskazania:

Preparat jest odpowiedni dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Działanie:

Podwójna formuła działania preparatu sprawia, że skutecznie i szybko eliminuje wszy i gnidy.

Nie zawiera środków owadobójczych, a więc nie niszczy włosów, a pasożyty nie mogą wytworzyć odporności na preparat.

Stosowanie:

Przed zastosowaniem wstrząsnąć butelką. Odpowiednią ilość lotionu nałożyć bezpośrednio na suche włosy. Lotion
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równomiernie rozprowadzić na suchych włosach, od nasady aż po końcówki. Preparat należy nałożyć na całe włosy i skórę
głowy. następnie wmasować go dokładnie, zwracając szczególną uwagę na kark i skórę za uszami. Wmasowany preparat
należy pozostawić na 15 minut.

Następnie włosy należy umyć specjalnym szamponem Paranit lub zwykłym szamponem i dokładnie spłukać. Umyć ponownie,
jeśli jest taka potrzeba.

Przed wysuszeniem włosów, należy je dokładnie wyczesać gęstym grzebieniem, aby usunąć wszystkie wszy i gnidy. Należy
regularnie czyścić grzebień, aby pozbyć się jakichkolwiek wszy lub gnid.

Kurację powtórzyć po 7 dniach.

Skład: 

Olej mineralny i dimetikon.

Ważne:

Nie stosować preparatu u osób z nadwrażliwością na jakikolwiek składnik preparatu oraz u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

W przypadku połknięcia, należy skonsultować się z lekarzem.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi {usta, nos).

W przypadku kontaktu z oczami, należy je obficie przemyć wodą.

W przypadku wystąpienia wysypki, podrażnienia, objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i
umyć włosy zwykłym szamponem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku i butelce.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
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