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CICHO wSZA plastry x 4 szt
 

Cena: 44,26 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 szt

Postać Plastry

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Naturalne olejki: olejek eteryczny z rozmarynu, olejek eteryczny z drzewa herbacianego, wyciąg z oleju z Miodli indyjskiej, olejek
eteryczny z mięty pieprzowej, olejek eteryczny z Citronelli, wyciąg z szałwii, olejek eteryczny z lawendy, olejek z kopru włoskiego.

Charakterystyka

Plastry przeciw wszom CICHO wSZA to praktyczny, wygodny i dyskretny sposób, który pozwala uniknąć stosowania płynnych
produktów na skórę głowy.
Plastry z rzepami, można zamocować do czapek i ubrań.
Plastry zawierają w 100% naturalne i nietoksyczne olejki.
Produkt jest nietoksyczny, nie zawiera środków biobójczych.
Do 2 miesięcy skuteczności.
 Przedłużone uwalnianie naturalnych składników aktywnych.
Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Stosowanie

Miejsce, w którym umieszczamy plaster powinno być czyste i gładkie (unikaj pomarszczonych tkanin, które utrudniają
przyklejanie).
Plaster umieszczamy do wewnętrznej części czapki, nad uchem (jeśli model czapki na to pozwala, najlepiej, aby przykrył go
materiał) lub po wewnętrznej stronie kołnierzyka.
Aby przykleić plaster, zdejmij osłonę z części samoprzylepnej, nałóż na powierzchnię, na którą chcesz przykleić plaster i dociśnij
go przez chwilę.
Następnie przymocuj nasączony olejkami rzep do wcześniej przyklejonego plastra.
Pozostały w saszetce komplet: plaster i rzep przymocuj do innej czapki, kołnierzyka lub części garderoby. Możesz także
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zachować je na później w zamkniętym woreczku, ale koniecznie oddzielnie tak, aby plaster nie miał kontaktu z rzepem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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