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SANITY CICHO wSZA 2 Gumki do włosów przeciw wszom
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo Sanity

Opis produktu
 

CICHO wSZA + LEELOOP - 2 sztuki gumki przeciw wszom
Gumka przeciw wszom Leeloop - dlaczego jest wyjątkowa?

* Jedyny produkt posiadający badania laboratoryjne i certyfikaty które potwierdzają skuteczność działania

* WYRÓB MEDYCZNY

* Ochrona dziecka przed wszami przez 8 tygodni !

* Gumki wykonane z solidnych materiałów

Gumka LEELOOP to skuteczna i niekłopotliwa ochrona włosów przed wszami.

Gumka do włosów przeciw wszom Leeloop jest produktem zapobiegawczym.

Została opracowana w celu zapobiegania zarażeniu wszami we wszystkich środowiskach, w których zwykle istnieje takie ryzyko
wszawicy — szczególnie w szkołach, przedszkolach, podczas kolonii letnich, zajęć sportowych oraz w innych miejscach, w których
gromadzą się dzieci.

Chroni włosy dzieci i rodziców przed zarażeniem wszami – 100% naturalnych olejków – bez pestycydów i sztucznych składników

– Zabawna, przyjazna dzieciom, łatwa w użyciu: załóż na włosy i gotowe!

– Naturalna ochrona bez substancji chemicznych

– Testowana dermatologicznie
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– Udowodniona 95 % skuteczność ochrony przed zarażeniem – każda gumka to do 2 tygodni ochrony* * Skuteczność potwierdzona
badaniami przeprowadzonymi przez niezależne instytucje.

Naturalna alternatywa dla agresywnych preparatów chemicznych.

Każda gumka LEELOOP jest nasączona unikalną kompozycją naturalnych olejków, starannie dobranych ze względu na silne właściwości
ochronne. Dzięki opatentowanej formule, gumka LEELOOP chroni przed zarażeniem wszami w naturalny sposób, nie wywołując
podrażnień skóry głowy ani uszkodzenia włosów.

Gumki do włosów CICHO wSZA Sanity to sposób by zapobiec stosowaniu produktów płynnych na skórę głowy dziecka.

Dokładnie umyj i wysusz do sucha włosy dziecka. Zwiąż włosy według własnego uznania. Możesz użyć więcej niż jedną gumkę. Gumki
chronią przed wszami 2 do 3 tygodni. Nie mocz gumek w wodzie ani żadnym innym płynie.

Marka Sanity® jest obecna na rynku polskim już od 20 lat jako marka jakościowych i funkcjonalnych produktów medycznych,
ułatwiających powrót do zdrowia oraz codzienną profilaktykę zdrowia i pielęgnację całej rodziny.

Wyroby Sanity spełniają wymagania najsurowszych norm bezpieczeństwa, pozytywnie przeszły testy kliniczne i otrzymały odpowiednie
certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami Unii Europejskiej.

W zestawie otrzymasz:

-1 sztuka gumki Leeloop oryginalnie zapakowane

-1 sztuka Cicho Wsza oryginalnie zapakowana

-ulotka jak stosować

#wszy

#wszawica

#dzieci

#szkoła

#przedszkole
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