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Hedrin raz żel w sprayu przeciw wszawicy 60 ml
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Aerozole

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Dimetikon, polimery dimetikonu, penetrol.

Wskazania i działanie

Działa poprzez fizyczne uduszenie wszy. Dodatkowo zawiera Penetrol TM ułatwiający penetrację jaj wszy w celu ich eliminacji.

Działania niepożądane

Może wystąpić łuszczenie skóry głowy, swędzenie oraz nieznaczne podrażnienie w okolicach oczu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Nie stosować na uszkodzoną skórę. U dzieci poniżej 6 m.ż.

Dawkowanie

Przed użyciem należy odbezpieczyć spust, poprzez przesunięcie plastikowej blokady. Przykryć ramiona ręcznikiem, wstrząsnąć
butelkę przed użyciem. Trzymając spray w odległości około 10cm od włosów nanieść równomiernie dostateczną ilość żelu na
suche włosy, tak aby włosy i skóra głowy były całkowicie pokryte i nawilżone. Nie wdychać preparatu w trakcie aplikacji. Wetrzeć
żel we włosy palcami lub zwykłym grzebieniem, rozprowadzając go dokładnie i równomiernie od cebulek po końce włosów.
Pozostawić na głowie na 15 minut. Nałożyć szampon bezpośrednio na całą powierzchnię suchych włosów (nie moczyć głowy
wodą przed nałożeniem szamponu). Dokładnie umyć i potem spłukać wodą. Powtórzyć całą czynność, a następnie nałożyć
odżywkę, spłukać i wysuszyć. Hedrin® Raz Żel w Sprayu zawiera składniki przeciwpienne, dlatego szampon nie będzie pienić się
w widoczny sposób. Jeśli będzie to konieczne, powtórzyć procedurę mycia, pamiętając o nakładaniu na suche włosy.
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Środki ostrożności

w przypadku pojawienia się wysypki skórnej lub objawów alergii, przerwać stosowanie Hedrin® Raz Żel w Sprayu. Przemyć
skórę wodą z mydłem a następnie zasięgnąć porady lekarza. Produkt posiada właściwości poślizgowe. Po zastosowaniu
preparatu lub umyciu włosów po jego zastosowaniu, wanny kabiny prysznicowe itp. mogą stać się śliskie. Pozostałości produktu
należy zmyć przy pomocy detergentu i ciepłej wody. Nie stosować u dzieci poniżej 6m.ż. Nie stosować na uszkodzoną skórę.
Unikać kontaktu preparatu z oczami. Jeżeli żel przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie wodą. Jeżeli
podrażnienie będzie utrzymywać się, zasięgnąć porady lekarza. W razie przypadkowego połknięcia należy jak najszybciej
skonsultować się lekarzem. Należy zabrać ze sobą i pokazać opakowanie połkniętego preparatu. Powierzchnie w kontakcie z
żelem mogą stać się śliskie, dlatego niedokładnie umyte ręce po zastosowaniu preparatu mogą utrudniać sprawne chwytanie.
Nie należy zbliżać włosów oraz ubrań do otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu.

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