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Allergoff WASH dodatek do prania (6x20ml)
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml (6 x 20 ml)

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ALLERGOFF WASH 6 SASZETEK po 20ml = 120ml

NEUTRALIZUJE ALERGENY W TKANINACH
WSPOMAGA LECZENIE OBJAWÓW ALERGII WZIEWNEJ
ORAZ ZAKAŻENIA ŚWIERZBOWCEM I NUŻEŃCEM

  miesięczna ochrona - przed alergenami kurzu domowego
  wysoka wydajność - saszetka 20 ml wystarcza na ok. 5 kg prania
  bezpieczeństwo stosowania - pozytywna ocena kliniczna PZH
  polecany podczas terapii chorób pasożytniczych skóry

ALLERGOFF WASH w postaci wygodnych w użyciu saszetek neutralizuje alergeny wziewne (alergeny roztoczy kurzu domowego,
nużeńca, owadów, alergeny zwierząt domowych, pyłki roślin itp.) podczas moczenia tkanin, które poprzedza pranie ręczne lub
maszynowe w temperaturze poniżej 60*C. Zalecany do stosowania podczas terapii chorób pasożytniczych skóry powodowanych przez
świerzbowca i nużeńca, jak i do stosowania w szpitalach, noclegowniach i sanatoriach w celu eliminacji czynników zagrożeń
biologicznych w warunkach podwyższonych wymagań higieniczno-sanitarnych.

Dodatkowo preparat skutecznie obniża stężenie alergenów obecnych w tkaninach, co stanowi ważny element ochrony przed rozwojem
uczulenia przez co wspomaga leczenie objawów alergii wziewnej.
ZASTOSOWANIE

ALLERGOFF WASH neutralizuje alergeny wziewne obecne w tkaninach, takie jak: alergeny roztoczy i owadów, alergeny zwierząt
domowych, alergeny grzybów i wiele innych.

Środek jest również zalecany w profilaktyce chorób przenoszonych przez kleszcze w okresie zwiększonego ryzyka zakażeniami
chorobami odkleszczowymi. Obniża ryzyko przeniesienia kleszcze w środowisko domowe. Pomocny może się okazać także przy
pchłach, wszach odzieżowych, oraz pluskwach.
SPOSÓB UŻYCIA
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Rozpuścić całą zawartość saszetki ALLERGOFF WASH w 20 litrach wody (w misce lub wannie). Temperatura wody przeznaczonej do
namaczania powinna być odpowiednio dobrana do rodzaju tkanin. Moczyć pranie przez 2 godziny. W przypadku prania ręcznego,
kontynuować proces po 2 godzinach z użyciem proszku lub innych środków piorących. W przypadku prania maszynowego przełożyć
mokre tkaniny do pralki i kontynuować pranie. Pranie należy kontynuować przy użyciu najmniejszej dawki środka piorącego, podanej
przez producenta na opakowaniu. Zaleca się wykonanie dodatkowego płukania.

Preparat może być używany do prania tkanin służących jako legowiska zwierząt domowych.

skład: alkohol benzylowy, benzoesan benzylu

.

Uwagi:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.
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