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Scholl, spray do usuwania kurzajek i brodawek, 80 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Opis produktu
 

SCHOLL SPRAY DO USUWANIA KURZAJEK I BRODAWEK - 80 ML

ZACZYNA DZIAŁAĆ JUŻ W 40 SEKUND

SCHOLL Spray to preparat, który dzięki wyjątkowemu składowi w skuteczny sposób usuwa powstałe na skórze kurzajki i brodawki,
pozostawiając w miejscu ich występowania zdrową i gładką skórę.

Preparat zaliczany jest do szerokiej kategorii kosmetyków pielęgnacyjnych. W jego skład wchodzą aktywne składniki odpowiedzialne za
usunięcie kurzajek i brodawek, a skóra w miejscu ich występowania jest zdrowa i gładka.

Właściwości:

Skutecznie usuwa kurzajki już przy pierwszym użyciu.

Odpowiedni dla dzieci powyżej 4. roku życia.

Oparty na metodzie zamrażania stosowanej przez lekarzy i specjalistów.

Stosowanie:

Zaleca się stosowanie miejscowe. Spryskać kurzajkę/brodawkę sprayem tak, aby powstał pęcherzyk, który po 10-14 dniach powinien
samoistnie odpaść. W przypadku bardziej trwałych kurzajek/brodawek wymagane jest powtórzenie aplikacji x 2-3.
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Uwagi:

Nie należy aplikować preparatu kuracji na pojedynczą kurzajkę lub brodawkę więcej niż 4 razy.

Chronić przed dziećmi.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Zawsze stosować z aplikatorami dostarczonymi przez producenta w oryginalnym opakowaniu.

Niewłaściwe użycie produktu może powodować oparzenia, bliznowacenie zdrowych tkanek oraz ślepotę.

Unikać wdychania oparów preparatu i używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także
po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub
żarzącym się materiałem.

Ten produkt NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY przez diabetyków oraz osoby ze słabym krążeniem krwi.

Skrajnie łatwopalny.

Producent: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE.
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