
BioEcoBioEco
STOP-PIDSTOP-PID

ΑΦΡΟΣ 
Για παιδικά κεφάλια 

Ο ασφαλής τρόπος πρόληψης και
καταπολέμησης των  ψείρων. 

 Ειδική θεραπεία για παιδιά
σχολικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας. 

 Βιολογικό προϊόν για την πρόληψη &
θεραπεία των ψειρών. 

Το stop-pid, ένα προϊόν που αναπτύχθηκε από την
Bema Cosmetici, είναι ένα καινοτόμο προϊόν, καθώς
η σύνθεση αφρού του έχει υψηλότερη συγκέντρωση
φυτικών αιθέριων ελαίων (Σύμπλεγμα Multimix
βασισμένο σε θυμάρι, λεμόνι, γεράνι και ρίγανη).
Αυτό βοηθά να διατηρηθεί ένα μακρύτερο
"αποτέλεσμα φραγμού" και να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον εχθρικό στις ατμοσφαιρικές επιθέσεις. 
Αποτρέπει κάθε πρόβλημα που προκαλείται από
την προσβολή από ψείρες.  

Ασφαλή και αποτελεσματικό 

Περιέχει έλαιο neem για καταπράυνση
της φαγούρας και γλυκό αμυγδαλέλαιο
για να κάνει τα μαλλιά μαλακά και λαμπερά. 

 Εφαρμόστε STO-PID σε στεγνά μαλλιά: : 6 μικρές •
    δόσεις  αφρού σε περίπτωση κοντής τρίχας και 
    10/12 δόσεις αφρού  σε μακριές τρίχες.
    Προσαρμόστε την ποσότητα ανάλογα με το
    μέγεθος των μαλιών. 

 Αφήστε το για 10 λεπτά  και στη συνέχεια •
    ξεπλύνετε το με νερό

 Κατά την πρώτη εβδομάδα πλένετε τα μαλλιά•
    καθημερινά.

 Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας πλένετε•
    τα μαλλιά κάθε δύο μέρες.

 Μασάζ το τρίχωμα απαλά σπρώχνοντας το προϊόν•
    από τη ρίζα της τρίχας προς την ακρη της. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:
Χρησιμοποιήστε αφρό STOP-PID αντί για το κανονικό
σαμπουάν. Πλένετε τα μαλλιά κάθε δύο ημέρες
αφήνοντας το για 10 λεπτά. Μην εφαρμόζετε κανένα
άλλο προϊόν ή σαμπουάν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΗΣΗ:
Να χρησιμοποιείται αντί για το κανονικό σαμπουάν.
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Θεραπεία για παιδιά σχολικής
και προσχολικής ηλικίας 

Μόνο ένα εξειδικευμένο, αποτελεσματικό, ασφαλές
και, ταυτόχρονα, φυσικό και μη επιθετικό προϊόν
είναι ιδανικό για την προστασία και την ήπια
φροντίδα των μαλλιών του παιδιού σας. 

Τα δημοφιλή σαμπουάν συνήθως εφαρμόζονται
απευθείας στο δέρμα και έπειτα διαλύονται στο
νερό, ενώ ο έτοιμος για χρήση αφρός έχει μελετηθεί
ειδικά για να ταιριάζει στο δέρμα σας, αφού δεν
μεταβάλλει το υδρολιπιδικό περίβλημα του. 

Καθαρό νερό, φυσικοί παράγοντες αφρισμού από
καρυδέλαιο και φοινικέλαιο, θυμάρι, ρίγανη, Lemon
grass και βιολογικά αιθέρια έλαια γερανιού, βιολογικό
Παρθένο Ελαιόλαδο, βιολογικό έλαιο Neem, Βιολογικό
σογιέλαιο, βιολογικό γλυκό αμυγδαλέλαιο, Θαλασσινό
Αλάτι, Βιταμίνη Ε, Κιτρικό οξύ. 

Ο αφρός κάνει το λούσιμο διασκέδαση
για τα παιδιά σας!

Είναι γρήγορος, εύχρηστος με ασφαλή και
ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 Κύρια χαρακτηριστικά του stop-pid: 

 Προστατέψτε τα μαλλιά
του Παιδιού σας 

 Με άρωμα θυμάρι 

 Με φυσικά συστατικά υψηλής ποιότητας: 

•  Πιστοποιημένο προϊόν ICEA 
  Ελεγμένο για νικέλιο, χρώμιο και κοβάλτιο για•

    την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δερματικών
     αλλεργιών 

•  Φυσική προέλευση, με εκχυλίσματα από
     βιολογικά γεωργικά προϊόντα 

  Οι λειτουργικές αρχές λαμβάνονται χωρίς τη•
     χρήση διαλυτών συνθετικής προέλευσης 

  Χωρίς αιθυλική αλκοόλη •
  Χωρίς parabens •
  Χωρίς συνθετικές χρωστικές ουσίες •
  Χωρίς SleS / SlS •
  Δερματολογικά ελεγμένο •

 Ο αφρός STOP-PID είναι πιστοποιημένος από το ICEA.
Αυτή η πιστοποίηση εγγυάται την υγεία του ανθρώπου
και την προστασία του περιβάλλοντος χάρη στη χρήση

φυσικών, αγνών υλικών και τη μείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 Ελεγμένο για νικέλιο, χρώμιο και κοβάλτιο
για την ελαχιστοποίηση δερματικών αλλεργιών 


