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Licerinn Szampon przeciwwszawiczy, 100ml
 

Cena: 17,63 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP.
K.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

  od 3. roku życia,
  skuteczność działania: po 20 minutach,
  likwiduje wszy i gnidy,
  sprzyja ochronie przed wszawicą,
  posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów,
  dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych.

Wyrób, który likwiduje wszy i gnidy. Sposób działania szamponu opiera się na mechanicznym zablokowaniu możliwości oddychania
przez wszy i gnidy. Wyrób można stosować wielokrotnie, uzyskując za każdym razem równie skuteczne działanie.

Szampon przeciwwszawiczy:

posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów,
  zwalcza wszy i gnidy, a jednocześnie myje włosy,
  nie zawiera szkodliwych insektycydów,
  przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.

Zawartość opakowania:

szampon w butelce o pojemności 100 ml, grzebień, instrukcja.
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Skład:

dimetikon, gliceryna, DMDM hydantoina, chlorek sodu, alkohol etylowy, laurylosiarczan sodu, kokamidopropyl betaina, dietanoloamid, sól
sodowa amfooctanu kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, butylokarbaminian jodopropynylu, kopolimer styrenowo-akrylowy,
poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, kwas cytrynowy, kompozycja zapachowa, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
2. Rozprowadzić na delikatnie zwilżonych wodą włosach.
3. Dokładnie pokryć całą powierzchnię włosów, zwracając szczególną uwagę na okolice za uszami i powyżej karku, wmasować we
włosy, a następnie pozostawić na 20 minut. Po upływie wskazanego czasu włosy dokładnie spłukać. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
czynność można powtórzyć.
4. Po spłukaniu włosy należy przeczesać grzebieniem dołączonym do opakowania.
W czasie trwania kuracji nie stosować innych szamponów pielęgnacyjnych.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Szampon przeznaczony do stosowania wyłącznie na włosy głowy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nasilenia lub braku ustąpienia dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
W trakcie przechowywania może nastąpić rozwarstwienie wyrobu. Rozwarstwienie jest procesem naturalnym zachodzącym w wyrobie.
Zastosowanie szamponu u dzieci poniżej 3. roku życia należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
W okresie ciąży lub karmienia piersią przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent:
FORTIS PHARMACEUTICALS
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