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Paranit Sensitive Lotion, eliminuje wszy i gnidy, dla dzieci od
6 miesiąca życia, 150 ml
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OMEGA PHARMA

Opis produktu
 

PARANIT SENSITIVE LOTION ELIMINUJE WSZY I GNIDY - 150 ML

ODPOWIEDNI DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA

Preparat przeznaczony dla kobiet i dziewczynek z długimi włosami. Delikatny lecz bardzo skuteczny dzięki opatentowanemu składowi
(Oxyphtirine).

Paranit Sensitive to najłagodniejsza kuracja przeciw wszawicy.

Preparat zwalcza wszy głowowe bez podrażniania skóry i pogarszania stanu włosów.

Idealny do długich kobiecych włosów, pozostawia piękne i miękkie włosy. Zestaw zawiera grzebień do wyczesywania matwych gnid.

Zalety:

100% skuteczności przeciw wszom i gnidom już po 1-szej aplikacji.

Łagodny dla włosów i skóry.

Nietłusty, łatwo się wypłukuje.
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Bez olejków eterycznych, bez substancji zapachowych.

Bez alkoholu.

Nie zawiera środków owadobójczych.

Sposób użycia:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Następnego dnia rano umyj włosy normalnym szamponem i przeczesz włosy dołączonym grzebieniem przeciw wszom, aby
usunąć martwe wszy i gnidy.

Skład:

Oxyphthirine* (trójglicerydy kwasu kaprylowego, dimetikon, adypinian dimetikonu, octan tokoferylu, guma ksantanowa, gliceryna, glikol
propylenowy, woda demineralizowana.

Uwagi:

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

Przechowywać w suchym miejscu w temperatura pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: MEDGENIX
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