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PIPI NITOLIC ZESTAW Leczenie i Ochrona przeciw wszawicy
50 ml + 30 ml + grzebień
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (50ml+30ml)

Postać -

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPIPI NITOLIC ZESTAW Leczenie i Ochrona przeciw wszawicy 50 ml + 30 ml + grzebieńUmożliwia kompleksową eliminację
wszawicy w dwóch etapach: etap pierwszy to skuteczna, 100% eliminacja wszy oraz gnid, etap drugi, to zabezpieczenie przed
ponownym zarażeniem wszawicą.Skład zestawu:Pipi® Nitolic® 5O ml spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez
wesz głowową.ZALETYJednorazowa aplikacja - bez konieczności wykonywania powtórnego zabiegu,Likwiduje aktywne stadia
rozwojowe wszy,Likwiduje jaja wszy (gnidy),Umożliwia usuwanie z włosów martwych pasożytów oraz gnid,Umożliwia eliminację wszy i
gnid z otoczenia osoby zarażonejDziałanie preparatu:Po naniesieniu na głowę i włosy preparat szybko i równomiernie rozprzestrzenia się
szczelnie pokrywając pasożyty (o-effect® technology). W ten sposób odcina dostęp powietrza do aparatu oddechowego wszy, szybko je
eliminując. Pipi® NITOLIC® zwalcza też gnidy poprzez osuszenie ich i odcięcie dostępu powietrza do ich układu oddechowego.
Mechaniczna blokada aparatu oddechowego, na którym opiera się działanie produktu Pipi® NITOLIC®, wyklucza wykształcenie
odporności pasożytów na preparat. Produkt jest bezpieczny w stosowaniu, ponieważ nie zawiera środków owadobójczych (pestycydów),
które mogą być szkodliwe dla ludzi.SKUTECZNOŚĆ BEZ PESTYCYDÓWFormuła Pipi NITOLIC® nie zawiera pestycydów. Dzięki
fizycznemu sposobowi działania nie dochodzi do uodpornienia się pasożytów na preparaty Pipi Nitolic. Wyrób został poddany ocenie
klinicznej, a także przebadany pod względem toksykologicznym i dermatologicznym.gesty grzebień służący do wyszukiwania owadów
w celach diagnostycznych oraz usuwania martwych wszy i gnid po wykonanym zabieguPipi® Nitolic® prevent plus 3O ml spray(24 dni
ochrony), przeznaczony do ochrony przed wszawicą i przed jej rozprzestrzenianiem sięW celu zwiększenia ochrony przed wszawicą
wyrób należy stosować codziennie na skórę głowy i na włosy, a także do zabezpieczenia ubrań jako jeden z elementów działań
profilaktycznych (zapobiegawczych)gdy w najbliższym otoczeniu (np. w szkole) rozpoznano wszawicęgdy istnieje ryzyko ponownego
zarażenia się wszawicąw trakcie i po powrotach dzieci z kolonii, obozów i wycieczekZALETYnie tłuści włosów i nie pozostawia
plam,zawiera składniki pochodzenia naturalne,do codziennego stosowania, gdy w najbliższym otoczeniu (np. w szkole) rozpoznano
wszawicę, gdy istnieje ryzyko ponownego zarażenia się wszawicą, w trakcie pobytu i po powrocie dzieci z kolonii, obozów i
wycieczekSkładnikiPipi® Nitolic® 5O ml spray: cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropyluPipi® Nitolic® prevent plus 3O ml
spray: PEG 12 dimetikon, hydrolizowane proteiny pszenicy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z miety pieprzowej, olejek lawendowy,
etoksylowany olej rycynowy, fenoksyetanol/ ethylheksylgliceryna, woda.ProducentICB PHARMA
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