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Εξοντώνει τις ψείρες και τα αβγά τους 
Hair Lotion

ΑΟΣΜΟ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
∆ΕΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ

100% σε 2΄
αποτελεσματικό 

Βιοµηχανία Φαρµάκων & Καλλυντικών

Ολοκληρωµένη Φροντίδα

Εξοντώνει τις ψείρες
και τα αβγά τους

Ειδικά σχεδιασµένο για χρήση 
µετά την αντιφθειρική αγωγή

Cleans & Protects
με φυσικό σύμπλεγμα

Vinegar - Quassia - Peach - Apricot - Apple
ασφαλές για καθημερινή χρήση 
ιδανικό για όλη την οικογένεια

Π

ερ
ιλαμβάνει:

Σαµπουάν ειδικά σχεδιασµένο
για χρήση µετά την αντιφθειρική αγωγή

Shampoo-Conditioner2 in 1

Shampoo-Conditioner
2 in 1

Hair Lotion

120 ml 200 ml

Αφαιρεί αποτελεσματικά την λιπαρότητα από τα μαλλιά και από το 
τριχωτό της κεφαλής. Η τέλεια ισορροπημένη σύνθεση του, με 
φυσικό σύμπλεγμα από Vinegar-Quassia-Peach-Apricot-Apple 

σε συνδυασμό με ενυδατικά και μαλακτικά συστατικά, φροντίζουν και 
προστατεύουν τα μαλλιά αφήνοντάς τα καθαρά, απαλά, 

ευκολοχτένιστα, με φυσική λάμψη. 



Προληπτικά επαναλάβετε τη διαδικασία µετά από 7 µέρες.
Συνιστάται να ακολουθήσουν την ίδια αγωγή όλα τα µέλη της
οικογένειας. ∆ιαβάστε τις λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης και
τις προφυλάξεις στη συσκευασία eXolice.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΡΚΟΥΝ!
        Χωρίστε τα στεγνά µαλλιά σε τούφες χρησιµοποιώντας
την ειδική χτένα που υπάρχει µέσα στη συσκευασία eXolice. 
Ψεκάστε επαρκή ποσότητα της λοσιόν eXolice από τις ρίζες 
προς τις άκρες και το δέρµα του τριχωτού της κεφαλής.

1

        Κάντε καλό µασάζ, µε ιδιαίτερη επιµέλεια στον αυχένα
και πίσω από τα αυτιά και αφήστε το προϊόν να δράσει για
2 λεπτά τουλάχιστον.

2

        Απλώστε αρκετή ποσότητα στα µαλλιά από το ειδικά 
σχεδιασµένο για χρήση µετά την αντιφθειρική αγωγή, 
eXolice 2 in1 Shampoo-Conditioner

3

4

Για χρήση από ενήλικες και παιδιά ηλικίας
άνω των 6 µηνών. 

∆εν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το
να κολλήσετε ψείρες...

Η φθειρίαση είναι ενοχλητική αλλά καθόλου επικίνδυνη για την 
υγεία µας. Οι ψείρες µεταδίδονται πολύ εύκολα από κεφάλι σε 
κεφάλι, από τη στενή επαφή ή από ρούχα και αντικείµενα που 
έρχονται σε επαφή µε τα µαλλιά.  

Είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο ανάµεσα στα παιδιά γιατί
από πολύ µικρά ζουν οµαδικά, στον παιδικό σταθµό,
στο σχολείο, στην κατασκήνωση και στο παιχνίδι.

∆εν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είναι σηµαντικό να 
υποστηρίξουµε τα παιδιά να µην επηρεαστούν αρνητικά ή 
αισθανθούν ότι είναι "βρώµικα". Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι 
ψείρες προτιµούν τους υγιείς οργανισµούς και τα καθαρά µαλλιά.   

...αλλά είναι ακόµα πιο εύκολο
να απαλλαγείτε από αυτές

Με το eXolice θα αντιµετωπίσετε τις ψείρες άµεσα και 
αποτελεσµατικά, χωρίς ταλαιπωρία και άσκοπες επαναλήψεις.
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Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Εάν είστε επαγγελµατίας υγείας ή ασθενής - καταναλωτής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χρησιµοποιήστε τη Λευκή Κάρτα ή Κάρτα Αναφοράς Περιστατικών 
Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε 
σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια 
αποστείλετέ την στον ∆ΙΑΝΟΜΕΑ και στον ΕΟΦ.

        Στη συνέχεια κάντε ελαφρύ µασάζ προσθέτοντας ζεστό  
νερό. Ξεπλύνετε τα µαλλιά µε άφθονο ζεστό νερό.  
Επαναλάβετε το λούσιµο.

Εισαγωγή και διανοµή στην Ελλάδα από την ADELCO A.E.
Manufactured in the UK for:
Red e Med Ltd,
Well Hill House, Well Hill, Honley, Holmfirth HD9 6JF


