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ALLERGOFF Spray Neutralizator alergenów ku
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Producent ICB PHARMA SP. J.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Allergoff, neutralizator alergenów kurzu domowego w sprayu, 400ml

Opis produktu
Neutralizator alergenów kurzu domowego. Wspomaga leczenie objawów chorób alergicznych. Chroni przed chorobotwórczym
działaniem alergenów roztoczy kurzu domowego, pyłków roślin, zwierząt domowych i grzybów pleśniowych. Poprawia samopoczucie i
redukuje objawy alergii. Działa skutecznie przez okres 6 miesięcy po jednorazowym zastosowaniu. Hamuje rozwój i łagodzi objawy
chorób alergicznych. Zmniejsza ilość przyjmowanych leków przeciwalergicznych. Nie plami opryskanych powierzchni. Posiada neutralny
zapach. Wygodny w użyciu. Bezpieczny w stosowaniu.

Zastosowanie: obniżenie poziomu stężenia alergenów obecnych w kurzu domowym, których inhalacja może stanowić przyczynę
rozwoju alergii (profilaktyka pierwotna) lub zaostrzenia objawów uczulenia u osób wrażliwych na alergeny kurzu domowego (profilaktyka
wtórna). Preparat wspomaga leczenie objawów choroby alergicznej. Stosować w miejscach gromadzenia się alergenów wziewnych
(dywany i wykładziny, miejsca do spania, meble tapicerowane, fotele, zabawki pluszowe, zasłony).

Sposób użycia: w celu aktywowania aplikatora należy do oporu wcisnąć przycisk spryskiwacza, następnie jeszcze trzykrotnie mocno go
nacisnąć. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Rozpylać preparat wahadłowym ruchem ręki na całej wytypowanej powierzchni.
Podczas rozpylania zachować odległość minimum 30 cm. Opryskane powierzchnie można użytkować po 1 godzinie. Po wykonaniu
zabiegu opryskiwania należy przewietrzyć pomieszczenie.

Składniki: hypromeloza, poli (alkohol winylowy), kwas cytrynowy, mirystynian izopropylu, krzemionka koloidalna, benzoesan benzylu.

Ważne wskazówki:
Preparat należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając wskazówek i zaleceń.
Preparat wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie stosować bezpośrednio na skórę.
Bezwzględnie unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi nosa i ust.
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 W przypadku kontaktu ze skórą, oczami, błonami śluzowymi ust i nosa należy przemyć je obficie czystą, letnią wodą.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5-40 stopni Celsjusza.
Pozytywna ocena toksykologiczna i dermatologiczna.

Opakowanie 400ml wystarcza do spryskania powierzchni do około 40m/2.

Wytwórca:
ICB PHARMA,
ul. Moździerzowców 6a,
43-602 Jaworzno, Polska.
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