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Licerinn Płyn likwidujący wszy i gnidy, 50ml
 

Cena: 18,61 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

od 2. roku życia,
skuteczność działania: po 15 minutach,
skuteczna eliminacja wszy i gnid,
bezpieczeństwo stosowania.

Zestaw przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy.
Produkt skutecznie likwiduje wszystkie stadia rozwojowe wszy, a zawarty grzebień ułatwia usuwanie martwych wszy i gnid.
Potwierdzona skuteczność już w 15 minut.
Unikalna formuła wyrobu medycznego jest oparta na fizykalnym sposobie działania. Dzięki czemu preparat szczelnie pokrywa narządy
oddechowe wszy i gnid skutecznie je eliminując oraz uniemożliwia wykształcenie odporności pasożytów.
Zawartość opakowania: płyn w butelce o pojemności 50 ml, atomizer, grzebień, instrukcja.

Skład:

cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropylu.

Sposób użycia:

1. Nałożyć Licerinn Płyn likwidujący wszy i gnidy na suche włosy zaczynając od czubka głowy, a następnie rozprowadzić wyrób
dokładnie na całej długości, zwracając uwagę na miejsca przy samej skórze, za uszami i na karku tak aby preparat równomiernie pokrył
włosy i skórę głowy.
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2. Nałożyć na głowę czepek lub folię ochronną i pozostawić na 15 minut.
3. Zdjąć czepek, włosy delikatnie spłukać i umyć szamponem.
4. W celu usunięcia martwych wszy i gnid przeczesać włosy dołączonym grzebieniem.
Wskazówka:
Jeżeli włosy są długie i gęste, należy podzielić je na części przed nałożeniem preparatu jak również w momencie wyczesywania
martwych wszy i ich jaj. Należy starannie wyczesać każde mniejsze pasemko włosów, zaczynając od samego czubka głowy.
Zabieg należy powtórzyć po upływie 7 dni. Jest to istotnym elementem terapii, aby uniknąć powtórnego zainfekowania głowy i włosów.

Dodatkowe informacje:

Ważne informacje:
Badania skuteczności potwierdzają 100% eliminację dorosłych osobników wszy. w celu kompleksowej ochrony zaleca się powtórzenie
zabiegu po 7 dniach.
Zaleca się przeprowadzenie regularnej kontroli głowy w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zarażenia pasożytami.
Wyrób medyczny do wielokrotnego stosowania. Unikalna formuła uniemożliwia wykształcenie odporności pasożytów.
Zabieg powoduje wysuszenie jaj wszy (gnid), które następnie należy wyczesać dołączonym grzebieniem.
Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę głowy lub w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik.
Stosowanie wyrobu podczas ciąży i/lub w okresie laktacji należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku wystąpienia niepożądanych działań, należy niezwłocznie przerwać stosowanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Producent:

SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.
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