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Инструкция за употреба 

ХИГИЕНИКА® ПЛЮС лосион против въшки 

HIGIENICA® PLUS anti lice lotion 

Медицинско изделие 

СЪСТАВ: Диметикон – 4%; Екстракт от листа на дървото нийм – 5%; Лавандулово масло 
– 0,1%; Циклопентасилоксан – до 100%. 
 
 Ефективен продукт за премахване на въшки и техните гниди, без да съдържа никакви 
химично или биологично активни химикали; 
 Той е ефективен срещу въшки и гнидите им, не е токсичен; 
 Безопасен за деца над 3 години, бременни жени, кърмещи жени, астматици и хора с 
алергии. 
КАК РАБОТИ ХИГИЕНИКА ПЛЮС 
Dimethicone действа физически срещу въшките; той изцяло покрива паразита и като 
прониква в дихателната му система, го задушава, правейки процеса по отстраняване на 
въшките ефективен. Не си взаимодейства с кожата на главата и може да се използва от деца 
над 6-месечна възраст. Dimethicone не съдържа никакви разтворители, които могат да 
причинят проблеми за потребители, страдащи от астма. 
В случай на плъзване на зараза с въшки в детските градини и училищата, съществува 
увеличен риск от това въшките да станат резистентни към препарати, съдържащи химично 
и биологично активни химикали, в резултат на което лечението може да отнеме по-дълго 
време. Съставките на Dimethicone действат по чисто физичен начин, резистентността тук 
не е фактор и ефективността не намалява дори при резистентните към други 
противовъшкови препарати. Когато има наличие на зараза, обикновено няма нужда да бъдат 
изпробвани различни лечения, защото продуктите могат да бъдат използвани отново и 
отново години наред. 
Azadirachta Indica е източник на голям брой природни продукти, включително на мощния 
биопестицид азадирахтин. Изделия от Аzadirachta Indica са били използвани в Индия в 
продължение на повече от две хилядолетия с основно антибактериално и успокоително 
действие. 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стъпка 1.  Подготовка 
Преди да използвате продукта, покрийте раменете си с хавлия. 
 
Стъпка 2.  Нанесете лосиона на суха коса 
Разклатете добре бутилката преди употреба. Направете пътеки в косата, като започнете от 
едната ѝ страна. Нанесете в пътеката и масажирайте внимателно. Продължете, докато 
цялата глава е обработена и третирана. Важно е продуктът да попадне добре в корените на 
косата. Особено важни области са зад ушите и в областта на тила. След това се постарайте 
лосионът да се разпредели на останалата коса. Нанесете Хигиеника Плюс по цялата ѝ 
дължина.  
 
Стъпка 3.  Масажирайте лосиона 
Масажирайте лосиона в кожата на главата и косата, до напълно навлажнена коса. 
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Стъпка 4.  Изчакайте един час 
Оставете лосиона да действа върху главата за около 1 час. 
 
Стъпка 5.  Срешете косата си 
Отстранете въшките и гнидите чрез внимателно разресване с приложения гребен. За целта 
разделете косата на 4 части, почиствайте всяка част отделно. Дългата коса може да отнеме 
повече време. Започнете от горната част на главата с избраната част. С една ръка вдигнете 
кичур коса с широчина 4-5 см. Поставете гребена възможно най-близо до скалпа и 
разрешете с възможно най-рязко и равномерно движение от скалпа към края на косата, 
Използвайте шноли за закрепване на всеки кичур коса, след като сте отстранили гнидите 
чрез разресване. Почистете гребена напълно, преди да продължите. 
 
Стъпка 6.  Измийте косата 
Измийте добре косата с топла вода и шампоан, за да отстраните Хигиеника Плюс. 
 
Стъпка 7.   
Повторете този начин на прилагане след една седмица и така в продължение на 3 
последователни седмици. 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  
 Продуктът е за многократна употреба. 
 Само за външно приложение. 
 Избягвайте препаратът да попада в очите. Ако случайно е попаднал в очите, трябва 
да го измиете обилно с вода. 
 Да не се използва при деца под 3 годишна възраст. 
 
Как да се предпазим от повторно заразяване с въшки 
За да се предотврати разпространението на въшки трябва да: 
 проверявате често косата на децата си; 
 не споделяте предмети за лична употреба (гребени, четки, шалове, шапки); 
 се почистят всички личните вещи, като дрехи, спално бельо, одеала, възглавници 
или плюшени играчки след третирането с Хигиеника Плюс. 
КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА 
Готовият лосион се дозира по 60 ml във флакони и се поставя пулверизатор. Флаконът е 
поставен в картонена кутия с информация за потребителя и гребен. 
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ  
Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка. 
Да се пази далече от достъпа на деца! 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 
ВЕТПРОМ АД,  
ул. „Отец Паисий“ № 26, 
2400 гр. Радомир,  
България 


