Priamy zásah na vši aj hnidy

Vážená pani doktorka, pán doktor,
vzhľadom na väčšiu migráciu detí v súvislosti s jarnými prázdninami je možné očakávať
vyšší výskyt vší v školských a predškolských zariadeniach.
Do Vašej pozornosti Vám dávame NOVINKU účinný prostriedok HEDRIN proti všiam
i hnidám, ktorý sa líši od iných prípravkov hlavne tým, že:
•
•
•
•

je účinný na vši aj hnidy
nevzniká naň rezistencia
je vhodný aj pre deti do 3 rokov aj tehotné ženy
hnidy nie je potrebné vyčesávať

Na trhu sú dostupné prípravky na ničenie vší prevažne na chemickom princípe. Ich účinnosť je rôzna a často
spôsobujú nepríjemné vedľajšie účinky – zápach, alergie, znížený účinok po opakovanej aplikácii rezistencia, atď.
Novým riešením tohto problému je mimoriadne účinné ničenie vší – na fyzikálnom základe, kedy je aj pri
opakovanom použití rezistencia vylúčená.
V lekárňach je k dispozícii prípravok HEDRIN, ktorého účinnou zložkou je nedráždivý dimetikon (bežná
súčasť kvalitných kozmetických prípravkov) vo vhodnom nosiči cyklometikon, ktorý sa po asi 1 hod. odparí.
Vši a hnidy sú fyzikálnym spôsobom ničené – aplikáciou prípravku na ich povrch sa zabráni ich dýchaniu,
znemožní im vylučovanie tekutín, voš následne praská a hynie. Takto je živá voš definitívne zničená.
HEDRIN má mimoriadne účinky aj na hnidy, nepriedušne ich obalí, hnidy následne hynú a po aplikácii
ľahko vypadávajú, nie je teda potrebné ich namáhavo vyčesávať! V prostredí mimo hlavy nemôžu prežiť,
nakoľko k životu potrebujú teplo (min. 34 °C) a vlhkosť. Voš sa neprenáša bielizňou, vankúšom ani
posteľnou bielizňou. Riedka konzistencia HEDRIN roztoku umožňuje rýchlu, jednoduchú a šetrnú aplikáciu,
jedno 100 ml balenie vystačí na 4 až 6 detských hlavičiek, podľa dĺžky vlasov. Prípravok je zdravotne
neškodný, pokožku nedráždi, použitie je odporúčané aj pre deti a tehotné ženy.
Nová forma v spreji umožňuje rýchlu a praktickú aplikáciu kdekoľvek, aj pri organizovaných podujatiach.
Ku každému baleniu je pribalený špeciálny hrebeň na vši, ktorý slúži na diagnostiku prítomnosti vši v detskej
hlavičke, nie je teda určený na vyčesávanie, nakoľko hnidy nie je potrebné vyčesávať.
Prípravok je dostupný v každej lekárni alebo v obchodných domoch Carrefour.
Informačné letáky sú k dispozícii v lekárňach.
Dovoz a distribúcia: INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava,
tel. 02/40200400, odbyt@interpharm.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Burdátš, tel.: 0903 410 219, peter.burdats@interpharm.sk

