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SORA FORTE szampon - 50ml
 

Cena: 18,86 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 ml (butelka)

POSTAĆ SZAMPON

PRODUCENT SCAN-ANIDA SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Permethrinum

Opis produktu
 

Wskazania
do zwalczania wszawicy głowowej,wiek: powyżej 3 lat

Składniki
1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betainę
kokamidopropylową, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy,
diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny,
sodu cytrynian, glikolu etylenowego distearynian, monoetanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol laurylowy
oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycję zapachową, wodę oczyszczoną

Stosowanie
Podanie na skóręnnNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.nnStosować wyłącznie na włosy głowy.nnDo
opakowania dołączony jest grzebień higieniczny, ułatwiający wyczesywanie martwych wszy i jaj (gnid).nnSposób użycia:nDorośli i dzieci
w wieku powyżej 3 lat.nPrzed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć tubą.nNa zwilżone włosy głowy należy nałożyć odpowiednią ilość
szamponu w stosunku do długości i gęstości włosów, tak aby dokładnie nasycić włosy i skórę głowy. Następnie równomiernie
rozprowadzić szampon, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Przyjmuje się że objętość 50 ml jest
wystarczająca do umycia włosów średniej długości (włosy do ramion). Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu
zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte szamponem. Uzyskaną pianę należy
pozostawić na włosach przez 10 minut, a następnie spłukać włosy i starannie wyczesać grzebieniem dołączonym do opakowania, w
celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid).nPo upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć. Zabieg można powtórzyć wcześniej, w
przypadku stwierdzenia obecności wszy i gnid.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.nnPrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C.nPrzechowywać
w oryginalnej, szczelnie zamkniętej tubie.

Przeciwwskazania
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Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

Opis
Sora Forte Szampon leczniczy 50 ml
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