
Інструкція по застосуванню

Засіб педикуліцидний 
«ХІГІЄНІКА ПЛЮС», 

лосьйон від вошей та гнид
Опис: прозора безбарвна або злегка жовтувата в’язка рідина із специфічним запахом лаванди.

Форма випуску: Масляний розчин

Склад: Диметикон – 4%, екстракт листя дерева Нім – 5%, олія лаванди – 0,1%, циклопентасилоксан – до 100%.
Загальні відомості: Засіб «Хігієніка Плюс», лосьйон від вошей та гнид, високоефективний по відношенню до 
імаго і личинок вошей при 15 хвилинному використанні. Головний діючий компонент засобу «Хігієніка Плюс» – 
диметикон, що є за хімічною структурою силіконом. Диметикон обволікає хітиновий покрив комах і потрапляє в 
дихальця, тим самим закупорюючи їх, що у результаті призводить до нападів задухи. В результаті, воші гинуть в 
наслідок звичайної асфіксії. 
При цьому диметикон абсолютно нешкідливий для людини і, при попаданні на волосся і шкіру голови, практично 
ніколи не викликає появи побічних ефектів.
Окрім диметикону засіб від вошей містить екстракт з листя дерева Нім і олію лаванди. Екстракт з листя дерева 
Нім (Azadirachta indica) – високоефективний, дієвий засіб для позбавлення від вошей. Екстракт з листя дерева 
Нім так само відновлює рідіюче, стоншене, сухе волосся, волосся, що втратило вологу внаслідок фарбування або 
негативного зовнішнього впливу, запобігає передчасному старінню. Зміцнює волосся, повертає йому здоровий 
вигляд, блиск і шовковистість. Олія лаванди, що має легкий і заспокійливий аромат, сприятливо впливає на стан 
шкіри голови, знімає подразнення і часто застосовується як протигрибковий і антибактеріальний засіб проти лупи 
і свербежу, що робить її незамінною у догляді за волоссям.

Призначення: Засіб призначений для зовнішнього застосування з метою знищення головних вошей та гнид у 
дорослих та дітей віком від 3 років в практиці профілактичної дезінсекції та населенням у побуті. 

Спосіб застосування: 
1. Перевірте наявність вошей і гнид у всіх членів сім’ї за допомогою спеціального гребінця, що входить в комплект. 
Огляд найкраще робити на сухому волоссі при хорошому освітленні.
Попередньо добре розчешіть волосся, потім пасмо за пасмом зробіть кілька прочісувань. Зверніть увагу на області 
із найбільш частою локалізацією вошей і гнид - за вухами і в нижній частині потилиці. Після кожного прочісування 
протріть гребінь білою серветкою. У разі ураження голови вошами, на серветці добре буде видно паразитів.
У всіх членів сім’ї, у яких виявлені воші, необхідно здійснювати обробку одночасно, щоб уникнути повторного 
зараження паразитами. По закінченню огляду обробіть гребінець.
2. Перед застосуванням флакон струсіть, потім нанесіть необхідну кількість засобу «Хігієніка Плюс» на сухе 
волосся до повного зволоження. Масажними рухами розподіліть засіб рівномірно по всій довжині волосся: від 
коренів до кінчиків. Довге і особливо густе волосся слід обробляти пасмами. Залиште на 15 хвилин засіб «Хігієніка 
Плюс» на волоссі. 
3. Через 15 хвилин після нанесення засобу, додайте необхідну кількість води і шампуню на волосся та збийте піну. 
Ретельно змийте засіб теплою проточною водою. У разі проблем зі змиванням засобу можна використовувати 
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вбираючі вологу паперові рушники. Для збивання піни слід використовувати яєчний жовток, а для видалення жиру 
– кукурудзяний крохмаль, який адсорбує на себе залишки засобу.
4. Видаліть вошей і гнид за допомогою спеціального гребінця, що входить в комплект. Перед прочісуванням довге і 
густе волосся розділіть на пасми. Послідовно прочешіть кожне пасмо волосся від коренів до кінчиків.
Після кожного прочісування вичищайте гребінь серветкою.
5. За необхідності проведіть повторну обробку засобом «Хігієніка Плюс» через 7-10 днів. У разі сумніву в ефективності 
обробки, повторення процедури гарантує, що гниди або воші, що випадково залишилися, будуть знищені. 
Важливо також дотримуватися чистоти в оселі, виконувати санітарно-гігієнічні правила. Особливо важливо 
здійснити обробку постільних речей та особистих речей.
Оброблення білизни полягає в кип’ятінні протягом 20 хвилин з будь-яким пральним порошком. Ретельне 
прасування праскою білизни також веде до загибелі вошей і гнид. Необхідно вимити щітки, гребінки, шпильки, 
та інші предмети, якими користувалися члени сім’ї до обробки. Квартиру і автомобіль необхідно ретельно 
пропилососити і по можливості обробити дезінсекційними засобами.

Протипоказання:
Не рекомендується обробляти дітей у віці до трьох років, вагітних та жінок в період годування груддю, а також 
людей, з індивідуальною непереносимістю, що мають різні шкірні захворювання, або чутливі до будь-якого з 
компонентів засобу.

Запобіжні заходи:
Тільки для зовнішнього застосування!
Засіб слід застосовувати суворо за призначенням. Засіб по класифікації небезпеки ГОСТ 12.1.007-76 відноситься 
до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при введенні в шлунок і нанесенні на шкіру. У рекомендованому 
режимі застосування не чинить сенсибілізуючої, місцево подразнювальної і шкірно-резорбтивної дії.
Щоб уникнути попадання засобу на слизові оболонки очей і носоглотки перед обробкою волосся слід пов’язати 
навколо голови (нижче волосся) згорнуту бавовняну хустку. При попаданні засобу на слизову оболонку рота, очей 
або носа, ретельно промийте їх великою кількістю теплої води. При використанні контактних лінз, рекомендується 
їх зняти перед застосуванням засобу.
Якщо при використанні засобу з’явилося подразнення, свербіж, висипання на шкірі, слід ретельно промити теплою 
водою цю ділянку, за необхідності звернутися до лікаря.
У разі розливання засобу, слід видалити залишки за допомогою тканинної серветки і води.

Умови зберігання: Засіб вогненебезпечний. Зберігати при температурі від +5°С до +25°С подалі від відкритого 
вогню, тепла та сонячного світла, окремо від харчових продуктів, у сухому та недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 36 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці. Не використовувати після 
закінчення терміну придатності.

Упаковка пластиковий флакон 60 мл, 100 мл або 120 мл (З розпилювальним пристроєм або із звичайною кришкою, 
що загвинчується), в комплекті з гребінцем для вичісування та інструкцією щодо застосування в картонній коробці. 

Заявник: «ДАНСОН-БГ» ООД, Болгарія, 2400, м. Радомир, вул. «Отец Паісій», 26

Виробник: «ВЕТПРОМ» АД, Болгарія, 2400, м. Радомир, вул. «Отец Паісій», 26


