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Sora Forte 10mg/1ml 50ml
 

Cena: 23,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/ml

Opakowanie 50 ml (butelka)

Postać szamp.leczn.

Producent SCAN-ANIDA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Permethrinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26,

30-733 Kraków

ILOŚĆ:  50 ml

 

Lek SORA FORTE jest szamponem leczniczym, przeznaczonym do zwalczania wszawicy głowy u osób dorosłych oraz dzieci w wieku
powyżej 3 lat.  

Do opakowania dołączony jest grzebień.

 

 

 

DZIAŁANIE:

Lek stosuje się w celu usunięcia pasożytów, a także profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u
których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.
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WSKAZANIA:

Lek do zwalczania wszawicy głowowej u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.

 

DAWKOWANIE:

Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem. Na zmoczone włosy nałożyć szampon leczniczy i równomiernie go
rozprowadzić,  ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany.
Uzyskaną pianę należy pozostawić na 10 minut, a następnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać grzebieniem dołączonym do
opakowania, w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid). Po upływie 10 dni, kurację należy powtórzyć.

 

SKŁAD:

1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny oraz substancje pomocnicze: sodu siarczan laurylowy oksyetylenowany, betaina
kokamidopropylowa, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy (E1520),
diazolidynomocznik, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny (E
330), sodu cytrynian (E 331), glikolu etylenowego distearynian, monoetanolamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, alkohol
laurylowy oksyetylenowany 10, olej rycynowy uwodorniony, alkohol laurylowy oksyetylenowany 2, kompozycja zapachowa, woda
oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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