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Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy 100 ml
 

Cena: 4,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy to wyrób medyczny, który posiada kompleksowe działanie i wysoką skuteczność
walki z pasożytami. W preparacie nie znajdują się substancje zapachowe czy też neurotoksyczne insektycydy, dzięki czemu produkt jest
bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów i nie przyczynia się do podrażnień ich skóry. Produkt może być stosowany już u dzieci od 2.
roku życia, a dzięki dużemu opakowaniu o pojemności aż 100 ml sprawdzi się bardzo dobrze również w przypadku długich włosów.

Na co jest Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy? Wskazaniem do stosowania preparatu są pasożyty owłosionej skóry
głowy, a konkretnie wszawica. Produkt skutecznie eliminuje zarówno wszy, jak i gnidy, a jego działanie pojawia się już po jednej aplikacji.
Wyrób medyczny redukuje ryzyko przeniesienia wszawicy na inne osoby. Jego działanie polega na wpływie na układ oddechowy wszy,
przez co pasożyty nie wytwarzają oporności na składniki produktu. Składnikiem czynnym wyrobu medycznego Nyda Plus preparat
zwalczający wszy oraz gnidy jest 92% dimetykon, który wyróżnia się bardzo niskim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu jest w
stanie wnikać głęboko w układ oddechowy pasożytów i zatykać go, pozbawiając pasożyty tlenu. W składzie wyrobu medycznego
znajdują się nie tylko składniki pozwalające walczyć z pasożytami, ale również substancje ułatwiające rozczesywanie włosów oraz
jednocześnie ułatwiające wyczesywanie pasożytów.

W opakowaniu znajduje się 100 ml Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy. W skład wyrobu medycznego wchodzi 92%
dimetykon, a dodatkowo triglicerydy średniołańcuchowe oraz wosk z jojoby. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zaleca się aplikację produktu Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy na suche
włosy. Jest to bardzo ważne, ponieważ woda posiada wyższe napięcie powierzchniowe od preparatu. Produkt należy rozprowadzić
zatem po powierzchni suchych włosów, a następnie zaleca się dokładne jego wmasowanie we włosy i głowę, szczególnie skupiając się
na skórze głowy oraz obszarze za uszami. Jeśli pacjent ma grube włosy, należy podzielić je na pasma i stopniowo wcierać w nie
preparat. Następnie należy Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy pozostawić na włosach przez godzinę. Jest to czas
niezbędny do likwidacji wszy oraz gnid. Gdy minie godzina od aplikacji preparatu, należy wyczesać uduszone wszy dołączonym do
opakowania grzebieniem, oczyszczając go co jakiś czas chusteczką. Gdy włosy będą już dokładnie wyczesane z martwych pasożytów,
należy umyć je zwykłym szamponem.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/nyda-plus-preparat-zwalczajacy-wszy-oraz-gnidy-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Produkt nie wchłania się i łatwo zmywa się z włosów, a jego zastosowanie nie wiąże się z negatywnymi odczuciami u dzieci, gdyż dzięki
zawartości składników ułatwiających rozczesywanie włosów, wyczesywanie martwych pasożytów nie powoduje dyskomfortu. Wyrób
medyczny Nyda Plus preparat zwalczający wszy oraz gnidy posiada jednak przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać, jeśli
pacjent jest nadwrażliwy na choć jeden z jego składników.

Skład
92% dimetykon, triglicerydy średniołańcuchowe, wosk z jojoby

Wskazania i działanie

NYDA plus to niezawodny preparat na wszy i gnidy w nowym, większym opakowaniu. Eliminuje pasożyty już po jednej aplikacji.
Skuteczność wyrobu medycznego NYDA została potwierdzona licznymi badaniami. Tuż po zastosowaniu preparatu NYDA
zostaje zahamowane ryzyko przeniesienia wszy na inną osobę, a tym samym szerzenie się wszawicy. Dzięki unikalnej formule
działającej na układ oddechowy wszy, pasożyty nie są w stanie wytworzyć oporności na preparat NYDA.
NYDA plus nie zawiera substancji neurotoksycznych ani zapachowych, dzięki czemu jest bardzo dobrze tolerowana przez
wrażliwą skórę dzieci. Innowacyjny grzebień do aplikacji zastosowany w preparacie NYDA plus ułatwia rozprowadzanie
preparatu na długich włosach. Co więcej NYDA wzbogacona jest o substancje ułatwiające rozczesywanie kosmyków włosów i
wyczesywanie pasożytów – zastosowanie preparatu NYDA nie wiąże się z negatywnymi odczuciami u dzieci.
Zalety NYDA PLUS®

Potwierdzona badaniami skuteczność jednej aplikacji
Kompleksowe działanie – eliminuje wszy i gnidy
Nie zawiera substancji zapachowych ani neurotoksycznych insektycydów
Bardzo dobra tolerancja, bez podrażnień skóry
Zawiera substancje ułatwiające rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów
Nie wchłania się i łatwo zmywa z włosów
Większe opakowanie – 100ml – idealna do długich włosów
Innowacyjny grzebień do łatwiejszej aplikacji w zestawie
Dla dzieci od 2 roku życia

Niezawodność preparatu NYDA opiera się na zastosowaniu inteligentnej formuły dwufazowego 92% dimetikonu o bardzo
niskim napięciu powierzchniowym i wysokiej właściwości rozprowadzania. Woda ma znacznie wyższe napięcie powierzchniowe
niż NYDA i nie jest w stanie przeniknąć do układu oddechowego wszy – stąd niezwykle istotne jest, by NYDA została
zaaplikowana na suche włosy, tak aby zachować wysoką skuteczność działania wyrobu medycznego.
NYDA działa kompleksowo. Zwalcza dorosłe postaci wszy, ich stadia larwalne oraz jaja już po pierwszym zastosowaniu – dzięki
optymalnemu połączeniu składników oraz niskiemu napięciu powierzchniowemu NYDA wnika głęboko do układu oddechowego
pasożytów – tchawek, zatykając je i szczelnie pokrywa gnidy. Pozbawione tlenu wszy umierają w ciągu godziny. Dochodzi do
przerwania cyklu życiowego, co uniemożliwia dalsze rozmnażanie się wszy i skutkuje eliminacją pasożytów.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Dawkowanie

Suche włosy dokładnie zwilż preparatem NYDA®, wmasuj go starannie, szczególnie przy skórze głowy i za uszami. Grube włosy
podziel na pasma i wcieraj.
Pozostaw preparat NYDA® przez godzinę, w tym czasie likwidowane są wszy oraz ich bardziej odporne jaja (gnidy).
Po 1 godzinie uduszone wszy należy wyczesać grzebieniem NYDA® dołączonym do opakowania. Grzebień co jakiś czas oczyść
chusteczką higieniczną.
Umyj włosy zwykłym szamponem by zmyć preparat

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