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Nivelazione skin therapy szampon oczyszczający po kuracji
płynem przeciw wszom i gnidom 100 ml
 

Cena: 18,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Szampony

Producent IDEEPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda oczyszczona, Sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego, Kokamidopropylobetaina, Oksyetylenowany
alkohol laurylowy, Kokoamfooctan sodu, Kwas mlekowy, Chlorek sodu, Polioksyetylenowane estry tłuszczowe sorbitanu, Sorbinian
potasu, Benzoesan sodu, Pochodna gumy guar, Polioksyetylenowane estry kwasu stearynowego i pentaerytrytolu, Oksyetylenowane
glicerydy mieszaniny kwasów kaprylowego i kaprynowego, Sól dwusodowa kwasu wersenowego, Kompozycja zapachowa.

Wskazania i działanie

Szampon oczyszczający po kuracji płynem przeciw wszom i gnidom przeznaczony jest dla osób, których włosy i skóra głowy
zostały zarażone pasożytami w postaci wszy. Głównym przeznaczeniem preparatu jest usunięcie poprzez działanie myjące
martwych wszy i gnid pozostałych na włosach oraz skórze głowy po kuracji płynem przeciw wszom i gnidom. Specjalistyczna
formuła łagodzi nieprzyjemne swędzenie wynikające z ukąszeń pasożytów, jednocześnie skutecznie oczyszcza włosy z
pozostałości płynu. Szampon nadaje włosom delikatny poślizg ułatwiający rozczesywanie i usuwanie nieżyjących już wszy.
Zastosowane w preparacie składniki mają sprawdzony profil bezpieczeństwa. Opakowanie zawiera higieniczny grzebyk.
JUŻ OD PIERWSZEJ APLIKACJI:

zmywa pozostałe na włosach i skórze głowy martwe wszy i gnidy
oczyszcza z pozostałości płynu stosowanego w kuracji przeciw wszom i gnidom

W WYNIKU REGULARNEGO STOSOWANIA:
pozostawia lśniące i zdrowe włosy pozbawione pasożytów
uczucie świądu towarzyszące wszawicy

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę.
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Dawkowanie
Szampon należy stosować łącznie z płynem przeciw wszom i gnidom w celu zmycia pozostałości. Preparat nanieść na mokre włosy
oraz skórę głowy i delikatnie wmasować w celu uzyskania równomiernej piany. Zaleca się pozostawienie szamponu na włosach przez
około 5-10 minut, a następnie spłukanie. Czynność należy powtórzyć w celu dokładnego wymycia płynu oraz spłukania pasożytów.
Włosy należy starannie wyczesać z pozostałości pasożytów oraz gnid higienicznym grzebykiem.

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