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Sora protect Aerozol na włosy zapobiegający wszawicy 50
ml
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Sora Protect zalecana jest w celu uniknięcia zarażenia wszawicą i przeciwdziałania nawrotom choroby:

kiedy w otoczeniu dziecka w szkole albo przedszkolu panuje wszawica,
kiedy wśród domowników jest osoba zarażona wszawicą,
w dużych skupiskach ludzi, gdy istnieją obawy co do zachowania właściwych standardów higieniczno-sanitarnych np. w
schroniskach, w trakcie wyjazdów grupowych (kolonie, obozy wypoczynkowe).

Sora Protect to wyrób medyczny przeznaczony do codziennego stosowania w celu zapobiegania zarażeniu wszawicą oraz
przeciwdziałania nawrotom choroby. Dzięki właściwościom powlekającym Sora Protect zapobiega kolonizacji skóry głowy przez wszy a
wytworzona na włosach warstwa okluzyjna przeciwdziała przytwierdzaniu do nich jaj/gnid. Ponadto zawarte w produkcie intensywnie
pachnące składniki, maskują naturalny zapach skóry człowieka, utrudniając pasożytom orientację i zniechęcając do zasiedlenia skóry
głowy.

Składniki
Isododecane, hydrogenated tetradecenyl/methyl pentadecene, cyclopentasiloxane, 4-terpineol, salvia lavandulaefolia leaf oil, neem oil,
citronella oil, geraniol oil

Dawkowanie
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją używania, załączoną do opakowania.

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania wyrobu.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
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Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty
ważności.

Przeciwwskazania
Uwaga
W trakcie stosowania należy unikać kontaktu wyrobu z otwartym źródłem ognia lub innymi źródłami ciepła.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
wwww.wszawica-sora.pl
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