prevent I N S T R U C Ț I U N I
PENTRU UTILIZARE
plus
ADMINISTRARE: NITOLIC® prevent plus - dispozitiv medical utilizat în prevenirea infestațiilor cu păduchi de cap (pediculoză).
MECANISM NITOLIC® prevent plus acționează pe baza mecanismului fizic de acțiune. Acesta creează un film de protecție pe
DE ACȚIUNE: suprafața părului, împotriva colonizării parazitului și depunerii ouălor (lindinelor). Acest mecanism al produsului
previne infestarea cu păduchi de cap și scade (reduce) riscul de reinfestare. Utilizați cel puțin de două ori pe săptămână
sau mai frecvent, mai ales atunci când în mediul copilului (de exemplu, la școală) au fost detectați păduchi de cap.
Protecția durează până la prima spălare a părului.

CITIȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE
• Pentru un tratament eficient, utilizați doar conform instrucţiunilor și urmați indicaţiile din aceste instrucțiuni.
• Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.
• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, personalului medical sau farmacistului.
• Dacă apare vreo reacție adversă, întrerupeți utilizarea produsului și consultați medicul.

NITOLIC® PREVENT PLUS PREVINE INFECȚIILE CU PADUCHI DE CAP (pediculoză)
ȘI PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII INFESTĂRII CU PĂDUCHI DE CAP.
RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ:

1
atunci când au fost
detectați păduchi în mediul
copilului dumneavoastră
(de exemplu, la școală)

2

3

pentru a evita
infestarea repetată

atunci când copiii se află în
tabere de vară și după ce se
întorc acasă și la școală

i

Pentru a spori protecția
împotriva păduchilor,
aplicați acest dispozitiv
medical zilnic pe scalp și
păr, precum și pentru
protejarea îmbrăcămintei, ca parte a măsurilor
de prevenire.

N I TO L I C ® P R E V E N T P L U S - E S E N Ț I A L Î N P R E V E N I R E A P Ă D U C H I L O R D E C A P

fără senzație de greutate
pe păr, anticoroziv

produs din
ingrediente naturale

pentru utilizare zilnică

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

Agitați bine înainte
de utilizare.

Aplicați NITOLIC® prevent plus în mod uniform
pe părul uscat, zilnic, înainte de școală.

Aplicați de la
o distanță de
aproximativ 15 cm

ȘTIAȚI?
NITOLIC® prevent plus este
produs din ingrediente naturale
(derivate din plante) și este
inofensiv pentru scalp și păr,
astfel încît poate fi utilizat zilnic.

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA ADMINISTRARE
A se evita pătrunderea NITOLIC® prevent plus în ochi sau în interiorul gurii, nasului, sau gâtului.
În cazul contactului cu ochii, clătiți timp de 10 -15 minute cu multă apă. În cazul în care iritația persistă, consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
NITOLIC® prevent plus este destinat numai pentru uz extern. Nu aplicați pe tăieturi, răni sau piele iritată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați tratamentul la copii numai sub directa supraveghere a unui adult.
NITOLIC® prevent plus trebuie aplicat direct pe scalp, păr și haine de la o distanță de cca. 15 cm. NITOLIC® prevent plus trebuie să fie aplicat la distanță de suprafața pereților,
mobilier și alte obiecte din camere.
Păstrați NITOLIC® prevent plus în ambalajul original.

SUGESTII SUPLIMENTARE PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU PĂDUCHI DE CAP
(PEDICULOZĂ) ȘI PROTEJAREA ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII INFESTĂRII CU PĂDUCHI DE CAP:

i

Nu lăsați copiii să facă schimb de agrafe de păr, eșarfe sau alte articole pentru acoperirea capului.
Curăţaţi periile și pieptenii în mod regulat; nu le împrumutați altor copii.
Nu atârnaţi hainele sau jachetele aproape una de alta; așezați-le în pungi de plastic.
Strângeţi părul lung.
Verificați în mod regulat scalpul și părul pentru păduchi și lindine; pieptănați părul cu o perie cu dinți fini.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele NITOLIC® prevent plus.
În cazul oricărei reacții adverse, încetați imediat utilizarea NITOLIC® prevent plus și contactați medicul dumneavoastră.
Nu aplicați NITOLIC® prevent plus pe tăieturi, răni sau piele iritată.
Pentru tratamentul copiilor mici, consultați medicul dumneavoastră.
Nu utilizați NITOLIC® prevent plus după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
Nu utilizați la copii mai mici de 2 ani.
Nu utilizați NITOLIC® prevent plus în cazul deteriorării ambalajului.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL SARCINII ȘI/SAU PERIOADEI DE LACTAȚIE:
Se recomandă consultarea obstetricianului/ginecologului înainte de a folosi acest produs în timpul sarcinii sau în timpul alăptării.

INFORMAȚII IMPORTANTE:
COMPOZIŢIE:
PEG 12 dimeticonă, proteină de grâu
hidrolizat, ulei din frunze de
Melaleuca alternifolia (arbore de
ceai), ulei de Mentha piperia
(mentă), ulei de Lavandula officinalis
(levănțică), ulei de ricin hidrogenat
PEG 40, fenoxietanol/etilhexilglicerină, apă

PĂSTRARE:
Păstrați NITOLIC®
prevent plus în
condiții uscate, la
întuneric, a nu se lăsa
la îndemâna copiilor,
la temperaturi sub 25
°C. Ambalajul gol este
reciclabil.

DIMENSIUNI DE AMBALAJ DISPONIBILE*:
50 ml pentru cca. 40 tratamente
75 ml pentru cca. 60 tratamente
100 ml pentru cca. 80 tratamente
150 ml pentru cca. 120 tratamente
200 ml pentru cca. 160 tratamente
250 ml pentru cca. 200 tratamente
300 ml pentru cca. 240 tratamente
500 ml pentru cca. 400 tratamente
* Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi
disponibile pe anumite piețe.
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În cazul în care copilul dumneavoastră a fost deja infestat cu
păduchi de cap, utilizați alte
dispozitive NITOLIC® pentru a
elimina infestarea
(Pediculus humanus capitis).

Pentru mai multe informații privind tratamentul și
prevenirea păduchilor de cap, vizitați website-ul

www.nitolic.ro
VEZI
ETICHETA
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