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Grzebień na wszy i gnidy KILL LICE
 

Cena: 30,25 pln

Opis słownikowy

Producent Portica

Opis produktu
 

KILL LICE grzebień na wszy i gnidy, z lupą w nasadce grzebienia.

Gęsto rozmieszczone (odległość między zębami jest mniejsza niż średnica gnidy), długie zęby grzebienia odrywają wszy i gnidy od
włosów i usuwają je metodą mechaniczna. Działanie takie jest naturalne i odpowiednie dla osób ze skłonnością do alergii oraz u małych
dzieci.

Zęby grzebienia mają zaokrąglone końce, co zapobiega uszkodzeniu i skaleczeniu skóry głowy oraz podwójne mikronacięcia, które
pozwalają na usunięcie nawet najmniejszych pasożytów i zakończenie ich cyklu rozrodczego a tym samym likwidację wszawicy.

Półkolisty układ zębów zapewnia delikatność przeczesywania włosów i precyzję stosowania.

 

 

Sposób użycia:

Lekko wilgotne lub suche włosy rozczesać zwykłym grzebieniem, następnie używając grzebienia KILL LICE przeczesywać małe kosmyki
włosów do momentu kiedy nie będzie na nich wszy i gnid .

Przy wyczesywaniu uważać by nie pomieszać już wyczesanych włosów z tymi których jeszcze nie przeczesanych.

W nasadce grzebienia znajduje się lupa, która ułatwia wypatrzenie nawet najmniejszych pasożytów, a tym samym zwiększa
skuteczność stosowania przyrządu.

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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Przeczesywanie włosów należy powtarzać tyle razy ile jest to potrzebne. Zabieg można także wykonywać w okresach szczególnego
nasilenia choroby jako działanie profilaktyczne lub pozwalające zapobiec trudnej do opanowania inwazji.

 

Po każdym użyciu dokładnie wyczyścić zęby grzebienia, wykorzystując w tym celu szczoteczkę znajdującą się w jego obudowie.

Metalowe zęby zaleca się dezynfekować za pomocą alkoholu 70%.

 

Wszawica, jest chorobą, którą bardzo łatwo się zarazić. Wszy żywią się wyssaną ze skóry głowy krwią, co powoduje swędzenie, łatwo się
przenoszą i rozmnażają (w jednym cyklu samica może złożyć 150-300 gnid). Problem wszawicy często pojawia się w dużych
skupiskach np. w w przedszkolach czy na koloniach.

Zwalczanie wszawicy jest skuteczne tylko wtedy gdy uda się usunąć nie tylko osobniki dorosłe ale przede wszystkim larwy i gnidy.
Grzebień KILL LICE stanowi alternatywę dla środków chemicznych, które nie zawsze są skuteczne, mogą podrażniać skórę głowy lub
powodować reakcje alergiczne.
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