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Nyda Express aerozol na wszy 50ml
 

Cena: 28,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (butel.z pompką)

Postać aer.

Producent SIROWA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nyda Express, aerozol, 50ml

Preparat na wszy i gnidy o kompleksowym działaniu, który eliminuje pasożyty już po 10 min, wystarczy jedna aplikacja. Ekspresowe
działanie to wygoda stosowania dla Ciebie i Twojego dziecka. NYDA nie zawiera neurotoksycznych insektycydów, jest bardzo dobrze
tolerowana przez wrażliwą skórę dzieci. Unikalna formuła ułatwia wyczesywanie martwych pasożytów z włosów, przez co kuracja nie
jest męcząca dla dzieci. W opakowaniu aerozol i grzebień do wyczesywania.

Zastosowanie: eliminuje wszy i gnidy.

Sposób użycia: suche włosy dokładnie zwilż preparatem NYDA express, wmasuj go starannie, szczególnie przy skórze głowy i za
uszami. Długie i gęste włosy warto jest podzielić na pasma, przed zastosowaniem preparatu, by prawidłowo go rozprowadzić. Pozostaw
preparat NYDA express na 10 minut, w tym czasie likwidowane są wszy oraz ich bardziej odporne jaja (gnidy). Wyczesz martwe
pasożyty przy pomocy grzebienia dołączonego do opakowania. Grzebień co jakiś czas oczyść chusteczką higieniczną. Umyj włosy
zwykłym szamponem.

Składniki: dimetykon 92% (połączenie formuły o wysokiej i niskiej lepkości), trójglicerydy średniołańcuchowe, wosk z jojoby, substancje
zapachowe.

Ważne wskazówki:
Nie zawiera neurotoksycznych insektycydów.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Zawiera substancje ułatwiające rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza.
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci bez ograniczeń wiekowych.
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Producent:
G.Pohl-Boskamp GmbH&Co. KG,
Kieler Strasse 11,
25551 Hohenlockstedt, Niemcy.
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