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Nyda Plus, spray przeciw wszom i gnidom, 100ml
 

Cena: 39,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent SIROWA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nyda Plus, spray przeciw wszom i gnidom, 100ml

Preparat na wszy i gnidy przeznaczony do zwalczania wszawicy głowy. NYDA plus eliminuje pasożyty już po jednej aplikacji. Nie zawiera
neurotoksycznych insektycydów ani substancji zapachowych, jest bardzo dobrze tolerowana przez wrażliwą skórę dzieci. Innowacyjny
aplikator ułatwia zastosowanie na długich włosach. Unikalna formuła sprawia, że wyczesywanie martwych pasożytów z włosów nie jest
męczące dla dzieci. Opakowanie zawiera płyn, aplikator i grzebień do wyczesywania.

Zastosowanie: przeciw wszom i gnidom.

Sposób użycia: rozprowadź preparat NYDA plus na suchych włosach. Aplikować preparat w szczególności u nasady głowy i za uszami,
bowiem tam znajduje się zwykle najwięcej pasożytów. Wmasuj starannie roztwór we włosy, aż do ich całkowitego zwilżenia, a produkt
będzie działał z optymalną skutecznością. Długie i gęste włosy warto jest podzielić na pasma, przed zastosowaniem preparatu, by
prawidłowo go rozprowadzić. Pozostaw na włosach przez 1 godzinę. Po upływie godziny wyczesz włosy gęstym grzebieniem
dołączonym do zestawu, aby usunąć uduszone wszy. Grzebień co jakiś czas oczyść zwykłą chusteczką higieniczną. Umyj włosy
zwykłym szamponem.

Składniki: 92% dimetykon, triglicerydy średniołańcuchowe, wosk z jojoby.

Ważne wskazówki:
Nie zawiera substancji zapachowych ani neurotoksycznych insektycydów.
Zawiera substancje ułatwiające rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów.
Innowacyjny grzebień do łatwiejszej aplikacji w zestawie.
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.

Producent:
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G.Pohl-Boskamp GmbH&Co. KG,
Kieler Strasse 11,
25551 Hohenlockstedt, Niemcy.

Dystrybutor w Polsce:
SiroScan Sp. z o.o.,
ul.Poselska 11.
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