
Инструкция за употреба 

ХИГИЕНИКА® МУС 

пяна за отстраняване на въшки и техните гниди 

HIGIENICA® MOUSSE 

Медицинско изделие Клас I 

СЪСТАВ:  

В 100 g се съдържат: 

Активно вещество: PUROLAN® OD-C – 5 g. 

Другите съставки са: DERMAROL™ 6CC, Парфюмна композиция и Пречистена вода. 

ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА ХИГИЕНИКА МУС 

ХИГИЕНИКА МУС е най-лесният начин да се отървете от въшките и техните яйца 

(гниди). Тя е лека и не слепваща. Прилага се бързо и лесно върху косата. С лекота се 

измива. Съдържа PUROLAN® OD-C 5% - активно вещество, което не е химическа 

отрова. Въшките имат защитен слой, който им помага да поддържат деликатния си 

вътрешен воден баланс, като ги предпазва от загубата на течности. Действието на 

активното вещество се изразява в нарушаване структурата на защитния слой и 

причиняване на смърт от дехидратиране. Продуктът действа физически срещу въшките: 

покрива паразитите изцяло, прониква в дихателната им система, задушава ги и по този 

начин прави процеса по отстраняването им изключително ефективен. ХИГИЕНИКА 

МУС може безопасно да се използва толкова често, колкото е необходимо, без опасност 

от развиване на резистентност. 

Предимства: 

- Бързо и лесно унищожава въшките и гнидите; 

- След третиране може да бъде отмита по-късно, без да се забелязва; 

- Достатъчна за нанасяне до 4 пъти; 

- Лесно се прилага; 

- Нежна към кожата на главата; 

- Без лоша миризма; 

- Не съдържа химично или биологично активни химикали; 

- Без разтворители, които могат да причинят проблеми при хора, страдащи от 

астма. 



НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Важно: Преди да започнете, прочетете инструкцията за употреба. 

- Разклатете преди всяка употреба; 

- Пръснете от пяната на ръката си и покрийте косата от корена до върха; 

- Изсушете със сешоар или оставете да изсъхне от само себе си; 

- Оставете за една нощ или цял ден, минимум 8 часа; 

- Изплакнете косата както обикновено; 

- Повторете след 7 дни, за по-добър ефект. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Продуктът е формулиран с нелетливи съставки, но въпреки това, спазвайте обичайните 

предпазни мерки за безопасност и винаги пазете косата от открит огън. Не използвайте, 

ако сте чувствителни към някоя от съставките. Ако възникне кожен обрив или други 

признаци на алергия, спрете употребата. Измийте с шампоан и вода и потърсете лекарска 

помощ. Не нанасяйте върху наранена кожа. Избягвайте контакт с очите. За възрастни и 

деца на възраст над 6 месеца. Ако случайно попадне в очите, изплакнете с вода. Ако 

дразненето продължава, потърсете лекарска помощ. Не използвайте след изтичане на 

срока на годност, отбелязан върху опаковката. 

Да се пази далече от достъпа на деца. 

Само за външна употреба върху косата и скалпа! 

Продуктът е за многократна употреба. 

КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА 

Пяна за коса във флакон по 100 ml. Флаконът е поставен в картонена кутия с информация 

за потребителя. 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка. 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

ВЕТПРОМ АД,  

ул. „Отец Паисий“ № 26, 

2400 гр. Радомир, България 

ПО ПОРЪЧКА НА: 

ДАНСОН-БГ ООД, 



ул. „Отец Паисий“ № 26, 

2400 гр. Радомир, България 


