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Paranit, szampon leczniczy likwidujący wszy i gnidy, 100ml
 

Cena: 36,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Opis produktu
 

Szampon Paranit to kosmetyk leczniczy stosowany w celu zlikwidowania wszy i gnid, odpowiedni do użycia u dzieci od 2. roku życia oraz
u osób dorosłych. Preparat ten zwalcza wszy i gnidy skutecznie dzięki podwójnemu działaniu. Po pierwsze, szampon Paranit pozbawia
wszy i gnidy dopływu powietrza, a po drugie powoduje również ich odwodnienie. W efekcie szampon działa szybko i w przypadku
odpowiedniego zastosowania (zgodnego z instrukcją użycia preparatu) już w ciągu 10 minut pozbywa się z głowy do 100% wszy i gnid.

Ponadto szampon ten jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ jednocześnie myje włosy i nie wymaga dodatkowego używania szamponów
myjących po aplikacji preparatu antywszawicowego. W zależności od gęstości i długości włosów, szampon może wystarczyć nawet na
8 aplikacji.

Jak działa Szampon Paranit?

Paranit, szampon przeciw wszawicy wykazuje dwutorowe działanie:

pozbawia wszy i gnidy dopływu powietrza,
odwadnia wszy i gnidy.

Zastosowanie

Likwidowanie wszy i gnid (zwalczanie wszawicy).
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Sposób użycia

Sposób użycia preparatu Paranit

Rozprowadź szampon Paranit równomiernie na całej długości suchych włosów.
Zwróć uwagę na to, by szampon dotarł do skóry głowy oraz pokrył wszystkie włosy.
Wmasuj szampon we włosy od nasady aż po same końce.
Zwróć szczególną uwagę na okolice za uszami oraz powyżej karku.
Pozostaw szampon na włosach przez 10 minut.
Po upływie tego czasu, zwilż włosy niewielką ilością wody (ale wystarczającą, żeby szampon zaczął się pienić).
Umyj głowę powstałą pianą, a następnie dokładnie spłucz włosy.
Myjąc głowę, staraj się dokładnie wypłukać wszelkie pozostałości szamponu.
Starannie wyczesz z włosów wszy i gnidy korzystając z gęstego grzebienia (a najlepiej ze specjalnego grzebienia z długimi
metalowymi zębami).
Podczas wyczesywania, regularnie oczyszczaj grzebień z insektów.
Po dokładnym wyczesaniu wszy i gnid z włosów, możesz je wysuszyć.
Po 7 dniach użyj preparatu ponownie, powtarzając wszystkie wymienione wyżej czynności.

Składniki

Olej mineralny, środki pianotwórcze, substancje zapachowe.

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu w przypadku alergii na substancje zapachowe lub którykolwiek z jego pozostałych składników.

 

Ważne wskazówki

Szampon jest odpowiedni wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z
produktem, a jeśli do niego dojdzie, obficie płukać wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu oraz w temperaturze pokojowej.
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Ostrzeżenia

Jeżeli po zastosowaniu produktu wystąpi wysypka, podrażnienie, lub inna reakcja nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie
preparatu i umyć włosy zwykłym szamponem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.
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