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Tek kullanımda bit ve sirkeleri
(bit yumurtalarını) yok eder
LICENER’İ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATINI DİKKATLİCE OKUYUN. GELECEKTE TEKRAR BAŞVURMAK İÇİN KULLANIM
TALİMATINI SAKLAYIN.
LICENER nedir?
LICENER, tek kullanımda bit ve sirkeleri (bit yumurtalarını) hızlı ve
güvenilir bir şekilde ortadan kaldıran bir bit şampuanıdır. LICENER’in etkinliği klinik ortamda bitli çocuklar üzerinde yürütülen
araştırmalarda kanıtlanmıştır. Keskin kokulu etkin bileşenler barındırmayan şampuan kafa derisini tahriş etmez, saç ve deride yumuşak ve ipeksi bir his bırakır. LICENER’in etken maddesi, doğal
neem ağacı özüdür. Kullanımı kolay olan LICENER sadece 10 dakikada etkisini gösterir.
İçerik:
1. Aşağıdaki bileşenleri barındıran bir adet 100ml LICENER şampuan şişesi:
Neem Özü, Su, Poligliseril-3-Kaprat, Kokamidopropil betain,
Gliseril Laurat, Gliserin, Lauril Glukosit, Dikaprilil Eter, Lauril
Alkol, Benzilalkol, Benzoik Asit, Sorbik Asit, Dimetil glutarat
ve Dimetil Adipat.
2. Bitler ve LICENER’in kullanımı ile ilgili tüm gerekli bilgileri barındıran bir kullanım kılavuzu. Lütfen gelecekte tekrar başvurmak için kullanım talimatını saklayın.
LICENER nasıl etki ediyor?
Şampuan, doğal bir etken madde olan neem özü barındırır. Söz
konusu öz, her türlü gelişim evresindeki biti film gibi sarar. Solunum sistemleri çalışamaz hale gelen bitler, oksijenden mahrum
kalıp birkaç dakika içerisinde boğulur. Öz bu sırada sirkelerin koruyucu katmanlarına da nüfuz eder. LICENER böylece hem bitleri
hem de sirkeleri tek seferde ortadan kaldırır.
Bit nedir?
Saç biti, kan emici ve kanatları olmayan bir böcektir. İnsan kanı
ile beslenen bir parazittir. Bitler ve sirkeler kafa derisinin sıcak ve
karanlık bölgelerini tercih ederler. Onun için ağırlıklı olarak kulak
arkasında, saç diplerinde ve ense bölgesinde bulunurlar. Bitlerin
rengi bej ile siyah arasında farklılık gösterir. Bitler kan emdikten
sonra koyu kırımızı bir renge bürünürler. Bir saç bitinin hayat
evresi üç aşamadan ibarettir: Sirke, yavşak ve yetişkin bit. Dişi bit
yumurtalarını bir tür yapıştırıcı ile saç dibine sabitler. Sıkıca saç
tellerine tutturulan sirkeler bunun sonucunda saçın büyümesi ile
saç derisinden uzaklaşırlar. Ortalama 7-10 gün sonra sirkelerden
çıkan yavşaklar 7 gün içerisinde tamamen gelişmiş bitlere dönüşürler. Yetişkin bir dişi bit günde 8 yumurta bırakabilir.
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LICENER nasıl kullanılmalı?
ADIM 1: LICENER şampuanını kuru saç üzerine uygulayın. Tüm saç
tellerini tamamıyla kaplamak için yeterince miktarda şampuan
kullanmaya özen gösterin. Kişi başına (saç uzunluğuna bağlı olarak) bir şişe LICENER kullanılması tavsiye edilir. LICENER şampuanı
ile dikkatlice saç derisinden saç uçlarına kadar masaj yapın ve
sonra 10 dakika nüfuz etmesini bekleyin. Birçok aile üyesi bitlenmiş ise tekrar bitlenmeyi önlemek için tüm aile bireylerinin aynı
gün içerisinde LICENER kullanması tavsiye edilir.
ADIM 2: Saçınızdaki LICENER şampuanını ılık su ile iyice durulayın.
Her türlü şampuan göz tahrişine neden olabileceğinden şampuanın gözünüze gelmemesine dikkat edin. LICENER kullandıktan
sonra saçınızı normal bir şampuan ile tekrar yıkamanıza gerek
yoktur. Eğer ihtiyaç duyarsanız LICENER kullandıktan sonra saçınızdaki ölü bit ve sirkeleri çıkarmak için özel bir sirke tarağı kullanabilirsiniz.
LICENER, başka kişilerden tekrar bit kapılırsa sorunsuz bir şekilde
tekrar kullanılabilir.
Önemli
• LICENER yetişkinler ve 2 yaş ve üstü çocukların kullanımı için
uygundur. LICENER’in 2 yaştan daha küçük çocuklar üzerindeki kullanımı ile ilgili araştırma yapılmamıştır.
• LICENER, barındırdığı etken maddelere alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
• Her tür şampuanda olduğu gibi LICENER de hafif göz tahrişine
neden olabilir. Onun için göz ile temastan sakının. Göz temasında bol su ile iyice durulayın.
• Alerji, aşırı duyarlılık ve başka yan etkilerde kullanıma ara
verip doktorunuza danışın.
• Eğer bu ürünü gebelik veya emzirme sırasında kullanmayı
planlıyorsanız önceden doktorunuza veya eczacınıza danışmanızı tavsiye ederiz.
• Çocukların ulaşamayacağı yerde, 5 - 25° C sıcaklığında saklayınız.
• Sadece haricen kullanılır.
• Son kullanım tarihi geçtikten sonra kullanmayın. Şişenin arka
tarafındaki etikete bakın.
LICENER tıbbi bir üründür.
Kullanım kılavuzu içeriğinin güncelleme tarihi: Temmuz 2013
Ek bilgi için lütfen
www.licener.de sitesini ziyaret edin.
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