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OneCare czepek do mycia głowy bez wody
 

Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Producent KAF GRUP

Opis produktu
 

Czepek do mycia głowy i włosów bez użycia wody o unikalnej formule pozwalający usunąć z powierzchni skóry i włosów martwe
komórki i zanieczyszczenia.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w sytuacjach gdy utrudnione lub niemożliwe jest umycie ich w tradycyjny sposób.

Wewnętrzna warstwa czepka wykonana jest z wysokogatunkowej włókniny i nasączona środkiem myjącym zawierającym wyciąg z
aloesu, rumianku, witaminę E, d-panthenol, allantoinę i diglukonian chlorheksydyny. Produkt jednocześnie oczyszcza i pielęgnuje skórę
głowy i włosy.

Sposób użycia:
Otworzyć opakowanie.
Nałożyć czepek na głowę upewniając się, że obejmuje on wszystkie włosy.
Aplikować poprzez wykonanie masażu głowy przez 3 minuty.

Nie wymaga spłukiwania ani suszenia.

W celu zwiększenia komfortu użytkowania, czepek przed użyciem można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Włożyć opakowanie do
mikrofalówki, zostawić na 20 sekund przy mocy 700W. Sprawdzić temperaturę czepka. Nie podgrzewać w temperaturze wyższej niż
35-40°C.

Skład: woda, allantoina, wyciąg z aloesu, wyciąg z rumianku, glukonian chlorheksydyny, kwas cytrynowy, dimetikon, copolyol, EDTA,
glukozydy (plantcare 1200), nipaguard BPX, d-panthenol (prowitamina B5), witamina E, promasphere, fosfolipid.

Klasa: wyrób medyczny kl. I

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Opakowanie: 1 sztuka
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