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SORA MED Zestaw na wszawicę 100ml+100ml
 

Cena: 30,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml (+100ml)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu: SORA med zestaw zawiera wyrób medyczny do zwalczania wszawicy oraz specjalistyczny szampon do usuwania
wyrobu medycznego SORA med z włosów.
Skład: SORA med: dimetykon (olej silikonowy) 100%. Wyrób nie zawiera barwników, środków zapachowych ani konserwujących.

SORA med szampon: aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, disodium peg-5 laurylcitrate sulfosuccinate, polysorbate 20,
macadamia seed oil glycereth-8 esters, cocamide dea, polyquaternium-10, ethyltrimonium chloride methacrylate, hydrolyzed wheat
protein copolymer, peg-7 glyceryl cocoate, panthenol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, parfum.
Właściwości: 
SORA med jest wyrobem medycznym, który skutecznie i nietoksycznie działa przeciwko wszom głowowym.

Składnik wyrobu dimetykon (olej silikonowy) skutecznie działa przeciwko wszom głowowym poprzez fizyczne zablokowanie
oddechowych przetchlinek wszy i gnid (otwory oddechowe wszy). Po około dziesięciu minutach od zastosowania wyrobu wszy ulegają
uduszeniu, a proces wzrostu i dojrzewania gnid zostaje zablokowany, w efekcie czego obumierają.

Wyrób medyczne może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci bez ograniczeń wiekowych, również przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią.

SORA med szampon to specjalistyczny produkt przeznaczony do usuwania wyrobu medycznego SORA med z włosów, dostępny
wyłącznie w zestawie SORA med zestaw. Składniki szamponu skutecznie a jednocześnie w łagodny sposób, usuwają wyrób z włosów,
dodatkowo ułatwiając ich rozczesywanie.
Uwaga:  Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją używania, załączoną do opakowania. Instrukcję należy zachować przez
cały okres użytkowania wyrobu.
Status: Wyrób medyczny

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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