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Aromactiv+ Plastry aromatyczne 5 sztuk
 

Cena: 15,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 szt.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Plastry aromatyczne Aromactiv+ zawierają odświeżającą kompozycję zapachową. Nakleja się je na ubranko dziecka lub w łóżeczku,
poza zasięgiem jego rąk. Dzięki temu plastry nie mają kontaktu ze skórą dziecka i nie powodują podraznień. Dzięki swej bezpiecznej
formie mogą być stosowane u dzieci już od 1. dnia życia. Plastry Aromactiv+ działają do 8 godzin i można je używać zarówno w dzień
jak i w nocy.

Wskazania
Do aromatyzacji i odświeżania powietrza w sąsiedztwie niemowląt i małych dzieci.

Stosowanie

Odkleić folię ochronną z plastra i przykleić go na suche ubranie na wysokości klatki piersiowej (w bezpiecznej odległości od
twarzy); w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia plaster przykleić z dala od zasięgu rączek dziecka,
Palcami przycisnąć i umocować plaster tak, aby się nie odkleił,
Po zużyciu, odklejać powoli skrzydełka plastra i zdjąć go z ubrania.

Ważne wskazówki
Nie stosować produktu Aromactiv+ plastry u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia
objawów alergicznych należy zaprzestać stosowania produktu.
Nie stosować bezpośrednio na skórę!
Nie podgrzewać i nie wystawiać na bezpośredni kontakt z ogniem!
Unikać kontaktu z oczami, nosem, jamą ustną, otwartymi ranami oraz skórą.
Objawy przedawkowania oraz działania uboczne produktu nie są znane.
W przypadku połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
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Dodatkowe informacje

Zawierają odświeżającą kompozycję zapachową,
Ich zapach utrzymuje się do 8 godzin,
Są bezpieczne, mozna je stosować u najmłodszych dzieci.
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