
                                                                                                          
DIFFUSIL H FORTE – 220,- 

Sprej 150ml
Bez insekticidů
 
Vysoce účinný moderní přípravek k očištění vlasů a pokožky hlavy od vší na bázi silikonových a přírodních 
olejů, který působí fyzikálním účinkem-výrobek neobsahuje insekticid. Díky fyzikálnímu účinku si vši nemohou 
na tento přípravek vytvořit rezistenci.

Výrobek dále obsahuje Dimethicone - obaluje vši i jejich vajíčka, zalepí jim póry. Vši i jejich vajíčka (hnidy) se 
zadusí. Usnadňuje rozčesávání a zlepšuje kvalitu vlasů. Dodává jim lesk a zdravý vzhled. Obsahuje vitamín E, 
který pečuje o citlivou pokožku, andirobový olej, který pochází z amazonských pralesů a je známý svými 
odpuzujícími účinky proti hmyzu a Tea Tree olej, který má repelentní účinky a současně chrání pokožku proti 
vnějším negativním vlivům. Přípravek je vhodný pro celou rodinu, pro děti, dospělé, pro těhotné a kojící ženy. 
Jedno balení vydrží až na 10 aplikací. 
Dávkování a způsob použití

Proti vši dětské nanášejte do suchých vlasů střiky trvajícími asi 1 vteřinu každý, na 5 až 10 míst, co nejblíže k 
pokožce, po rozhrnutí vlasů. Oči chraňte před zasažením a stékáním přípravku zakloněním hlavy a přiložením 
buničiny nebo textilu na čelo. Po nastříkaní rozetřete přípravek ve vlasech tak, aby kůže a vlasy u pokožky byly 
zvlhčeny na celém povrchu hlavy porostlé vlasy. Vlasy umyjte důkladně normálním šamponem za 8 – 12 hodin 
po ošetření. V té době jsou zahubeny všechny lezoucí vši. Pro likvidaci hnid a larev vší z nich vylíhlých, je 
nutné aplikaci přípravku v plném rozsahu opakovat po 8 dnech od první aplikace.

Parasidose odvšivení s Biococidinem 110ml – 200,-

 
Přírodní odvšivovací přípravek s BIOCOCODINEM  110 ml

ZDARMA jemný kovový hřeben na vši

 
Účinně odstraňuje dětské vši a jejich hnidy. Bez chemických insekticidů a s příjemnou parfémací je tento 
přírodní odvšivovací přípravek s Biococodinem přizpůsoben k péči o celou rodinu. Příjemná vůně po 
žvýkačkách, obzvláště vyhledávaná dětmi, zanechá vlasy něžně provoněné. Neobsahuje parabeny a 
phenoxyethanol.

 
Biococidine ® umožňuje účinně odstranit vši a hnidy v jediné aplikaci za 45 minut

• usmrtí vší a hnid zablokováním dýchacích cest
• zničí ochranný plášť vší, což vede k dehydrataci
• rozpustí lepidlo hnid, snadné vyčesávání odumřelých



 
Vhodný pro:

•děti od tří měsíců
•těhotné i kojící ženy
•astmatiky

Návod k použití:

• Aplikujte dostatečné množství přípravku do mokrých vlasů a po celé pokožce hlavy tak, aby jste 
pokryli všechny vši i hnidy.
•Přípravek nechte působit po dobu 45 min.
•Umyjte vlasy běžným šampónem dvakrát za sebou a dobře opláchněte.
•Použijte balzám na vlasy a pečlivě vyčesávejte kovovým hřebenem na vši.
• Vlasy vysušte.

 

Capissan FORTE jemný šampon proti vším 200ml – 200,-

 
ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Šampon obsahuje extrakt z šalvěje, puškvorce a ořešáku královského a silice máty, hřebíčku, rozmarýnu, 
muškátového ořechu a tea tree oil, které je vhodné aplikovat na vlasy při výskytu vší a hnid. Přípravek vlasy 
jemně myje, příjemně provoní a chrání pokožku před podrážděním a vysušením. Rostliné extrakty a silice 
působí proti nadměrné tvorbě lupů a pomáhají udržet ve vlasové části pouze žádoucí mikroflóru.

 Umytí vlasů – nechat působit, opakovat během týdne (co tři dny)  PREVENCE

Barny´s Effective 60mL- 270,- 

 
Vysoce efektivní nový komplet v boji proti vším obsahuje účinný roztok spolu s hřebínkem na vyčesávání vší a 
hnid + plastovou čepici. Roztok obsahuje Tea Tree Oil, který se již celá desetiletí používá v boji proti vším. Dále 
obsahuje esenciální oleje Ylang–Ylang, Eucalyptus a Citronella. 100% přírodní prostředek.

Přípravek k péči o vlasy při výskytu vší
•Usnadňuje vyčesávání vší a hnid.
•Obsahuje olej z australské rostliny kajeputu střídavolistého (Tea Tree Oil), který se používá již celá desetiletí v 
boji proti vším. Přípravek Barny´s Effective pomáhá při uvolnění lepkavé vazby mezi hnidami a vlasy, a zvyšuje 
tak účinnost vyčesávání. K vyčesání vší a hnid se používá účinný kovový hřeben na vši (všiváček), který je 
součástí balení.
•Přírodní, nejedovatý prostředek.
•Neobsahuje pesticidy.
•Pro všechny typy vlasů a všechny styly úprav.



Balení obsahuje
•roztok Barny´s Effective 60 ml
•100 % funkční hřeben "všiváček" s dlouhými zuby
•ochranný čepec , který drží roztok na vlasech

 Roztok Barny´s Effective nanášejte na SUCHÉ VLASY. Roztok nastříkejte rovnoměrně na pokožku hlavy a vmasírujte 
do vlasů po celé délce. Měli byste spotřebovat asi polovinu obsahu nádobky (v závislosti na délce vlasů). Lehce 
masírujte pokožku hlavy a vlasy, zakryjte (na 15 minut) ochranným plastovým čepcem.

1.Roztok ponechejte na hlavě 15 minut a potom důkladně opláchněte teplou vodou.
2.Najděte místo s dobrým osvětlením, nejlépe s přímým slunečním svitem, kde budete vši vyčesávat.
3.Před použitím hřebene „všiváčku" přiloženého v balení vlasy učešte obyčejným hřebenem, nesmějí v nich být 
žádné spletence a motanice.
4.Rozdělte vlasy na prameny široké asi 1 cm. Zatlačte zuby všiváčku co nejblíže k pokožce hlavy a jednotlivé 
prameny lehce pročesávejte. Každý pramen vlasů pročešte několikrát. Postup opakujte, dokud nepročešete celou 
hlavu.
5.Odstraňte vši a hnidy z mezer mezi zuby hřebene a hřeben umyjte po každém použití teplou vodou a mýdlem.
6.Vlasy pečlivě zkontrolujte lupou, zda v nich nezůstaly nějaké hnidy a případné hnidy odstraňte pinzetou.
7.Vlasy umyjte šamponem a ošetřete kondicionérem jako obvykle.
8.Pokožku hlavy a vlasy kontrolujte každý den po dobu 7 dnů, zda nějaké vši nebo hnidy na hlavě nebo ve vlasech 
nezůstaly. Pokud najdete vši nebo hnidy, opakujte kroky 5. a 6.
9.Kroky 1. - 8. zopakujte se zbývajícím roztokem Barny´s Effective 7 dnů po první aplikaci roztoku.

LiQuido Duo -   šampon   na vši 200ml + balzám 125ml – 330,-  

 
LiQuido Duo = dvojitý zásah proti vším a jejich hnidám.

Přípravky LiQuido – šampon a balzám na vlasy
jsou velmi šetrné a dobře snášené i citlivou pokožkou, nedráždí ji, nejsou parfemovány a jsou vhodné i pro 
malé děti či alergiky.Šampon šetrným, ale účinným způsobem omezuje výskyt vší. Následná péče balzámem 
tyto účinky umocní.
Produkt LiQuido Duo je vhodný i k běžnému používání, neboť jeho přírodní složky vši odpuzují.

První zásah = šampon LiQuido
Šampon LiQuido je speciální přípravek s obsahem vší odpuzujících látek. Hlavní složkou šamponu je extrakt z 
kopretiny stračkolisté přírodní látky pyrethriny. Šampon dále obsahuje řadu éterických olejů, které vši pomáhají 
odpuzovat. Ve vyšší koncentraci je v přípravku zastoupen tea tree oil, jenž zajistí dokonalé promaštění a 
provonění vlasů, díky antibakteriálním vlastnostem navíc pečuje o „poštípanou“ pokožku hlavy. Šampon 
LiQuido obsahuje k pokožce velice šetrné pomocné látky – detergenty, které mají významnou čistící funkci.

Druhý zásah = vlasový balzám LiQuido
Balzám na vlasy LiQuido je speciální přípravek na bázi dimethiconu, který účinně působí na vlasovou veš 
fyzikálními mechanismy. Balzám tak vhodně doplňuje účinek šamponu na vši LiQuido, s nímž působí 
synergicky, a umocňuje princip dvojitého zásahu proti vším a jejich hnidám.

Součástí balení je speciální hřeben všiváček a ochranná čepice pro zábal.
Použití šamponu a balzámu

Informace o vlasových vších:
Příznaky napadení vší



děti bývají neklidné, ospalé, nepozorné a často se drbou na hlavě
někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, které způsobuje prolézání vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním 
ulehnutí do postele
na pokožce hlavy se mohou objevit boláky a rozedřená místa
Pouhým pohledem, případně pomocí lupy, můžete veš v hlavě najít ve třech stádiích:
dospělá veš - její vajíčka (hnidy) - larvy, nymfy.

Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit (cca o velikosti sezamového semínka) a samička, která žije 6 až 8 
týdnů, klade denně k vlasům těsně přiléhajícím k pokožce hlavy 3 – 4 hnědá vajíčka – tzv. hnidy, z nichž se po 
5 – 10 dnech vylíhnou larvy a pak dospělé vši.

Veš dětská není jen estetický nebo psychický problém
Nepřenáší sice konkrétní infekční chorobu, ale i tak může způsobit velké zdravotní obtíže – parazit totiž saje z 
pokožky hlavy krev. Ranky, které tak vznikají, velmi svědí. Děti si je často bolestivě rozškrábnou a zanesou si 
tak do poraněných mít infekci, boláky mohou například později začít mokvat či hnisat. Pokud jsou na hlavě vši, 
postižený trpí infekčním onemocněním zvaným pedikulóza.

Veš může chytnout každý vlasatý člověk, bez ohledu na to, jak často si vlasy myje, zda jsou vlasy barvené 
nebo jinak upravované.

Z hlavy na hlavu se mohou vši přemisťovat pouze při dlouhodobém kontaktu hlav – veš neumí skákat, plavat 
nebo létat.

Není možné zabránit napadení vší, avšak pravidelnou kontrolou vlasů lze napadení včas zjistit a vlasy rychle 
ošetřit. Vlasy dětí navštěvujících školky, školy a další dětská zařízení je třeba kontrolovat minimálně jednou 
týdně, při výskytu vší v dětském kolektivu je nutná denní kontrola. V rámci prevence doporučujeme mytí vlasů 
šamponem LiQuido a použití následné péče balzámem LiQuido cca 1 x za 14 dnů.

Použití:
S LiQuidací vší je třeba začít ihned, jakmile ve vlasech naleznete jedinou živou pohybující se veš nebo její 
vajíčka (hnidy).

První zásah - ošetření šamponem LiQuido

Druhý zásah - následná péče = ošetření vlasů balzámem LiQuido

Vši dokáží přežít mimo hlavu až 24 hodin, například na oblečení či povlečení. Abyste vši skutečně zlikvidovali, 
je zároveň nutné ošetřit dezinfekčními přípravky (vydezinfikovat/vyprat) hřebeny a kartáče,
které jste používali (ty je možné také vyvařit).

Následné ošetření:
Po 3 až 7 dnech od prvního ošetření napadených vlasů je nutné pro dosažení úplného LiQuidačního efektu 
celou proceduru zopakovat. 

Paranit Sensitive Lotion 150 ml + šampon 100 ml ZDARMA + 
hřeben ZDARM  A     

 
Popis
Paranit  Sensitive  Lotion je  přípravek  proti  vším šetrný  k  vlasům i  pokožce,  u  nějž  byla  prokázána  100% 
účinnost proti vším i hnidám už po 1 aplikaci. Jeho dvojitý účinek s Oxyphthirine hubí vši a deaktivuje je ve 
všech fázích jejich vývoje.



Oxyphthirine  působí  zvláště  na  dýchací  otvory  vší  a  hnid,  čímž  způsobí  jejich  udušení  a  následně  je 
dehydratuje. Kromě toho proniká do nitra hnid a zastavuje jejich vývoj. Vzhledem k tomu, že Paranit Sensitive 
Lotion neobsahuje insekticidy, vši se nemohou na složení přípravku stát rezistenstí.

Složení
Caprylic triglyceride, Dimethicone, Diisopropyl adipate, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Glycerine, Propylene 
glykol, demineralizovaná voda, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, 
Phenoxyethanol, Vinegar & Quassia amara wood extract & Prunus armenica fruit extract & Prunus persica fruit 
extract & Pyrus malus fruit extract & Polysorbate, Citric acid

Jak používat
Krok č. 1: zkontrolujte, zda ve vlasech nejsou vši

• Pomocí přiloženého hřebenu důkladně zkontrolujte vlasy každého člena rodiny,  nejlépe za denního 
světla. Kúru by měl podstoupit každý člen rodiny, který vši má, a to v tentýž den, aby se zabránilo  
opětovnému výskytu vší.

• Po každém použití hřeben omyjte ve vlažné mýdlové vodě, aby se předešlo opětovnému zavšivení.

Krok č. 2: naneste Paranit Sensitive Lotion

• Dejte dítěti přes ramena ručník a rovnoměrně naneste přiměřené množství přípravku na suché vlasy. 
Věnujte přitom zvláštní pozornost oblasti krku a za ušima. Přípravek naneste na celý povrch hlavy a na 
všechny vlasy.

Krok č. 3: nechte přípravek působit přes noc (8 hodin)

• Dobře vmasírujte od kořenů ke konečkům vlasů. Roztok nechte ve vlasech působit přes noc (nejméně 
8 hodin). Je to nezbytné pro úspěšnou kúru. Polštář můžete překrýt ručníkem.

Krok č. 4: vlasy umyjte a pročesejte

• Následující ráno si  vlasy umyjte běžným šamponem, opláchněte a ještě mokré pročesejte. Pomocí 
hřebenu proti vším odstraňte mrtvé vši a hnidy.

Nezapomeňte dekontaminovat okolí.

Odvšivte oblečení,  povlečení,  ručníky a další  věci  (kartáče, hřebeny atd.),  které přišly do přímého styku s 
hlavou a omyjte je ve vodě o teplotě 60 °C. Pečlivě vyluxujte byt  i  auto a pytlík z vysavače pak vyhoďte. 
Všechny věci můžete také dát na 2-3 dny do igelitového pytle a utěsnit ho. Vši uhynou hlady.

Balení
150 ml + Paranit šampon a kondicionér 100 ml ZDARMA + hřeben ZDARMA

1 lahvička Paranit Sensitive Lotion (150 ml) vystačí pro jednu osobu s dlouhými vlasy nebo pro 2 osoby se 
středně dlouhými nebo krátkými vlasy.

Upozornění
Pouze pro vnější použití. Přípravek nepoužívejte u osob alergických na deriváty silikonu a u dětí mladších než 
6 měsíců. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hedrin roztok spray 100ml – 235,-  

   
Hedrin roztok spray umožňuje jednoduchý a pohodlný způsob aplikace přípravku. Mechanický rozprašovač pomáhá snadno nanést 
Hedrin roztok spray na hlavu a vlasy, včetně těžko dostupných míst. Jedná se roztok, který je vysoce účinný proti vším a jejích 
vajíčkům. Tento výrobek může použít celá rodina, aniž by navštívila lékaře, nicméně pro dosažení úspěchu je potřeba opatrnosti.

Návod k použití:
Hedrin roztok spray je připraven k použití po odstranění snimatelné barevné bezpečnostní pojistky pod jeho 



rozstřikovačem. (= ochrana proti náhodnému úniku obsahu)
•Ramena si přikryjte ručníkem. Držte sprej asi 10 cm od vlasů; opatrně a rovnoměrně aplikujte dostačné 
množství roztoku na suché vlasy tak, aby jím pokožka i vlasy byly zcela kompletně pokryty a vlasy nasyceny. 
Buďte opatrní, nestříkejte sprej do očí a obličeje, nevdechněte jej.
•Rozetřete roztok prsty nebo obyčejným hřebenem od kořínků vlasů ke koncům. Nechte vlasy přirozeně 
uschnout.
•Nechte působit na vlasech nejméně 8 hodin nebo přes noc. Poté vlasy umyjte normálním Šamponem, 
důkladně je opláchněte vodou a usušte.
•Je důležité tento postup s Hedrin roztok spray opakovat po sedmi dnech, aby se tak odstranily případné další v 
mezi čase vylíhnuté vši. Neopakování tohoto procesu může být důvodem selhání kúry a recidivy.

Dávkování
Aplikujte dostačné množství roztoku na suché vlasy tak, aby jím pokožka i vlasy byly zcela kompletně pokryty a 
vlasy nasyceny.

PRVENTIVNÍ PREPARÁTY :

Revolucí je prevence proti vším s Diffusilem H Prevental

Ale zajímavou novinkou je přípravekDiffusil H Prevental. Zbaví vlasy vší a navíc působí preventivně. Vši následně 
ztrácejí schopnost napadnout další osoby. A přípravek vypuzuje také mladé larvy. Diffusil H Prevental je tedy vhodný k 
prevenci pro celou rodinu i dětské kolektivy. Účinek Preventalu byl testován nejen na našich školách, ale dokonce ve 
třetím světě. Dva čeští vysokoškoláci použili přípravek preventivně před cestou do Indie a v průběhu pobytu ho na sobě 
aplikovali v intervalu tří až pěti dnů. Navíc ho vyzkoušeli i na domorodých dětech. Účinek byl ohromující. Studenti nebyli 
vůbec parazitem napadeni a děti byly v krátké době odvšiveny.

 

PARANIT preventivní sprej proti vším obsahuje osvědčenou repelentní složku a esenciální oleje. Tato 
kombinace poskytuje účinnou ochranu proti parazitům, a to až po dobu 24 hodin. Přípravek stačí nastříkat na 
suché vlasy, zejména za ušima a v oblasti krku, a nechat přirozeně oschnout. Zajistíte si tak okamžitou a 
dlouhotrvající ochranu proti vším, které se v době nákazy vyskytují ve vašem okolí. 

 
Přírodní přípravek, který účinně chrání děti před napadením vší.

http://www.biolit.eu/produkty-detail.asp?KatID=4&ID=99#utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.biolit.eu/produkty-detail.asp?KatID=4&ID=99#utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


Návod k použití: nanést šampon na vlhké vlasy, aby pokryl celou pokožku hlavy a lehce vmasírovat. Po chvíli 
vlasy opláchnout.
Šampon je vhodný pro každodenní mytí vlasů. Lze používat tak dlouho, pokud trvá riziko nákazy.
Šampon není vhodné používat u dětí mladších 3 let.

Dusy Honey Medový šampon

Dusy Honey medový kondicionér
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