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NYDA express aerozol przeciw wszom i gnidom 50 ml
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (butel.z pompką)

Postać aer.

Producent SIROWA POLAND SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Preparat na wszy i gnidy o kompleksowym i udokumentowanym działaniu, który eliminuje pasożyty już po 10 min,
wystarczy jedna aplikacja. Ekspresowe działanie to wygoda stosowania dla Ciebie i Twojego dziecka. NYDA express nie zawiera
neurotoksycznych insektycydów, jest bardzo dobrze tolerowana przez wrażliwą skórę dzieci. Unikalna formuła ułatwia wyczesywanie
martwych pasożytów z włosów. 
Właściwości: 
• 10 min i wszy z głowy!
• Potwierdzona skuteczność – wystarczy 1 aplikacja!
• Kompleksowe działanie – przeciw wszom i gnidom
• Bardzo dobra tolerancja, bez podrażnień skóry
• Nie zawiera neurotoksycznych insektycydów
• Nie wchłania się i łatwo zmywa z włosów
• Ułatwia rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów
• Bez ograniczeń wiekowych
• Odpowiednia dla kobiet w ciąży i matek karmiących

Skład:  92% dimetykon
Sposób użycia:  Preparat Nyda rozprowadź na suchych włosach. Pamiętaj: suche włosy są niezwykle istotne, by zachować pełną
skuteczność działania wyrobu medycznego Nyda. Zwróć uwagę, by zaaplikować preparat w szczególności u nasady głowy i za uszami
– tam znajduje się zwykle najwięcej pasożytów.
Wmasuj starannie roztwór we włosy, aż do ich całkowitego zwilżenia. Da to pewność, że wszystkie wszy, nimfy (larwy) i jaja (gnidy)
wejdą w kontakt z preparatem Nyda, a produkt będzie działał z optymalną skutecznością. Długie i gęste włosy warto jest podzielić na
pasma, przed zastosowaniem preparatu, by prawidłowo go rozprowadzić.
Pozostaw preparat Nyda na włosach na czas podany w ulotce.
Wyczesz włosy gęstym grzebieniem Nyda dołączonym do zestawu, aby usunąć uduszone wszy. Grzebień co jakiś czas oczyść zwykłą
chusteczką higieniczną. Preparat Nyda zawiera wosk z jojoba, który ułatwia rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów.
Umyj włosy zwykłym szamponem.
Status:  wyrób medyczny
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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