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Paranit Lotion, płyn eliminujący wszy i gnidy, 100 ml
 

Cena: 28,63 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 but. po 100 ml

Postać -

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Paranit Lotion, płyn eliminujący wszy i gnidy, 100 ml

**Opis produktu:**

Paranit Lotion -wyrób medyczny przeznaczony do zwalczania wszy i gnid. Może być stosowany przez osoby dorosłe, a także dzieci
powyżej 1. roku życia. Produkt jest łatwy w aplikacji. Nie zawiera środków owadobójczych i kompozycji zapachowej.

**Działanie:**

Działanie wyrobu polega na odcięciu wszom dopływu powietrza, przez co doprowadza do ich uduszenia. Dodatkowo, preparat działa na
insekty wysuszająco.

**Sposób użycia:**

Przed zastosowaniem wstrząsnąć butelką.

1. Nałożyć odpowiednią ilość lotionu na suche włosy.
2. Rozprowadzić preparat równomiernie na całej ich długości, uważając by dokładnie pokrył wszystkie włosy i skórę głowy.
3. Pozostawić na 10 minut.
4. Umyć włosy (bez zwilżania!) dwukrotnie przy użyciu dobrego szamponu włosów tłustych, a następnie spłukać je dokładnie ciepłą
wodą.
5. Przeczesać mokre włosy gęstym grzebieniem.

Należy się upewnić, że produkt został dobrze spłukany. Konieczne może być kilkukrotne umycie włosów szamponem. Nie używać
produktu zakrywając włosy czepkiem lub owiniętą folią..
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**Skład:**

Węglowodór izoparafinowy, dimetikon.

**Producent:**

Omeg Pharma International N.V.,
Venecowego 26, Belgia

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Wyrób medyczny może być stosowany przez dłuższy czas, bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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