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Ziaja antybzzz płyn przeciw insektom dla dzieci 100 ml
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Preparat zapewniający ochronę przed ukąszeniami insektów:
Kleszcze - przenoszą boreliozę - groźną chorobę zakaźną.
Komary i meszki - powodują swędzące ugryzienia, będące często przyczyną zakażeń bakteryjnych.
Osy - ich użądlenia mogą wywołać silne odczyny alergiczne.

Cechy

polecany powyżej 12 miesiąca życia
posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka
pH naturalne
preparat testowany dermatologicznie i alergologicznie
wielogodzinna ochrona + udowodniona skuteczność

Składniki
Aqua (Water), Polysorbate 20, Ethyl Butylacetylaminopropionate, Panthenol, Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Citric
Acid

Stosowanie
Sposób użycia: Spryskać odsłonięte części ciała z odległości 20 cm. Na twarz i szyję produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń i
rozsmarować. Czynność powtarzać średnio co 4 godziny. Stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie powoduje bezpośrednich i
pośrednich skutków ubocznych.

Przeciwwskazania
Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami, ustami. Nie stosować na skaleczoną skórę i bezpośrednio na tkaniny syntetyczne.
Chronić przed dziećmi, słońcem i wysoką temperaturą. Stosować wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
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Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do oczu, ust lub wystąpienia podrażnienia skóry przemyć dużą ilością wody. W przypadku
narażenia przez wdychanie zapewnić dostęp świeżego powietrza. Jeśli wystąpią niepokojące objawy skontaktować się z lekarzem.
Odpady produktu przekazać odbiorcy uprawnionemu do ich utylizacji. Puste opakowania można traktować jak odpady komunalne.

Producent
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Ważne
Substancja czynna: 7% IR3535 (7 g/100 g N-acetylo-N-butylo-beta-alaninian etylu, inna nazwa: ethyl butylacetylaminopropionate).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 1440 / 2004.

Zawartość opakowania
100

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

