Súprava proti všiam
Odhalí a odstráni
Roztok 125 ml + šampón 125 ml + hrebeň
Liceout je kompletné ošetrenie proti všiam zložené z roztoku, šampónu a hrebeňa na
vyčesanie hníd. Pre účinné odstránenie vší a hníd odporúčame starostlivo dodržiavať
návod na použitie a rešpektovať čas potrebný pre aplikáciu každého jednotlivého
produktu.
Liceout roztok a Liceout šampón neobsahujú toxické pesticídy a sú obohatené o
prírodné esenciálne oleje.
Ak sa správne použijú, Liceout roztok a Liceout šampón zabijú vši a odstránia
vajíčka vší, a to vďaka fyzickému a mechanickému pôsobeniu, ktoré vši dehydruje a
udusí. Vši aj hnidy môžu byť ľahko odstránené použitím Liceout hrebeňa na
vyčesanie hníd podľa návodu na použitie.
Nedodržanie návodu na použitie môže mať za následok nižšiu účinnosť ošetrenia.
Liceout šampón je prípravok na báze jemných povrchovo aktívnych látok, ktorý
obsahuje terpineol (z čajovníkového oleja), olej zo zederachu indického (Neem),
esenciálny olej z bieleho tymiánu a eukalyptu. Jeho mechanické pôsobenie proti
všiam zaručuje, že sa u nich nemôže vyvinúť rezistencia na ošetrenie. Jeho čistiace a
hydratačné účinky robia vlasy jemnými a lesklými. Neobsahuje pesticídy škodlivé pre
ľudské zdravie.
Bez parabénov a laureátu síranu sodného.
Liceout roztok je zmes izopropylmyristátu a cyklometikónu, obohatená o esenciálny
olej z ylang-ylang, kokosový olej, olej zo zedereachu indického (Neem), terpineol a
esenciálny olej z bieleho tymiánu a eukalyptu, ktoré účinne pôsobia proti všiam a
hnidám, tým, že ich dehydrujú a udusia. Zároveň má upokojujúci účinok na pokožku
hlavy. Neobsahuje pesticídy škodlivé pre ľudské zdravie. Bez konzervantov.
Liceout hrebeň umožňuje odstraňovanie mŕtvych vší a hníd, a to vďaka jeho dvojitej
sade zubov (jedná strana má bližšie umiestnené zubami ako druhá). Očistite Liceout
hrebeň zakaždým, keď prejdete prameňom vlasov.
Návod na použitie:
•
Skontrolujte suché vlasy vášho dieťaťa tým, že cez ne starostlivo
prejdete hrebeňom. Ak je to možné, rozdeľte vlasy do štyroch
prameňov (obr.1) a odstráňte možné zamotania.
•
Naneste Liceout roztok v dostatočnom množstve na pokrytie celej
vlasovej pokožky a po celej dĺžke vlasov. Naneste prípravok najprv na
pokožku hlavy (obr.2), potom opatrne vmasírujte od korienkov až po
konce vlasov so zvláštnym zreteľom na zátylok a oblasť za ušami.
•
Nechajte pôsobiť 20 minút. Ak sa v rodine vyskytnú vši, odporúča sa
skontrolovať každého člena a ak je to nutné, ošetrite všetkých
postihnutých členov rodiny v rovnaký deň.
•
Po 20 minútach prečešte vlasy Liceout hrebeňom, aby ste odstránili
mŕtve vši a vajíčka vší, a to rozdelením vlasov do 4 prameňov, ako je na
obrázku 3.
•
Umyte vlasy Liceout šampónom a nechajte prípravok pôsobiť po dobu
10 minút. Potom opláchnite veľkým množstvom teplej vody.
•
Ošetrenie dokončite opätovným prečesaním mokrých vlasov Liceout
hrebeňom. Potom vlasy normálne usušte.
Ošetrenie sa musí opakovať po 7 dňoch. Bez opakovaného ošetrenia sa môžu objaviť
nové vši.

Upozornenia: Na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa
kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami, vypláchnite veľkým množstvom vody.
Nepoužívajte Liceout roztok a šampón v prípade intolerancie na niektorú zo zložiek.
Udržujte vlasy mimo ohňa a plameňov počas aplikácie Liceout roztoku. Nepoužívajte
po dátume exspirácie uvedenom na spodnej strane krabičky. Len pre dospelých a deti
od dvoch rokov. Neprehĺtajte. V prípade, že sa Liceout roztok rozleje na podlahu,
hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
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