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Grzebień KILL LICE do zwalczania wszy i gnid

Sposób użycia grzebienia KILL LICE
Suche lub lekko wilgotne włosy należy najpierw roz-
czesać zwykłym grzebieniem, a   następnie, używając 
grzebienia KILL LICE, przeczesywać kosmyk po ko-
smyku, aż do chwili, gdy będą wolne od wszy i gnid. 
Powtarzać operację na całej skórze głowy, uważając, 
aby nie mieszać włosów wyczesanych z zanieczyszczo-
nymi (tymi, które nie były jeszcze czesane). Powtarzać 
te zabiegi tyle razy, ile to potrzebne. Lupa, znajdująca 
się w nasadce grzebienia, ułatwi wypatrzenie nawet 
najmniejszych gnid.

• Podwójne mikronacięcia, znajdujące się wzdłuż każdego zęba, uszka-
dzają i zabijają nawet najmniejsze gnidy. 

• Długie zęby grzebienia umożliwiają usunięcie większej ilość gnid przy    
minimalnej ilości przeczesań. 

• Odległość między zębami jest mniejsza niż średnica gnidy, co gwaran-
tuje dokładność i skuteczność.

• Zaokrąglone końcówki zębów nie kaleczą i nie drażnią skóry głowy.

• Zęby wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na wilgoć i środki che-
miczne.

• Ergonomiczny uchwyt.

• Lupa zintegrowana z nasadką.

• Szczoteczka, służąca do usuwania pasożytów z zębów grzebienia.

KILL LICE

Jako kuracja lecznicza i zapobiegająca. 
Potwierdzona skuteczność 100%. 

Do każdego typu włosów

Budowa grzebienia

bardzo gęste i długie 
zęby o zaokrąglonych 

końcówkach

podwójne mikrona-
cięcia

ergonomiczny uchwyt

szczoteczka

lupa

WZÓR ZASTRZEŻONY. 
KOPIOWANIE ZABRONIONE.

Należy pamiętać, aby po zakończeniu wyczesywa-
nia oczyścić zęby grzebienia szczoteczką znajdują-
cą się w nasadce (można to także robić po każdym 
przeczesaniu), np. pod strumieniem bieżącej wody, 
a następnie je zdezynfekować!



Wszawica to nie wstyd! 
To nie jest choroba wynikająca z brudu. Należy 
regularnie przeglądać dzieciom głowy. Uczyć, aby 
nie zakładały cudzych szalików, czapek, ubrań. 
Uwaga na selfie!

Zapobieganie
W okresach szczególnego nasilenia choroby codzien-
ne, kontrolne przeczesywanie włosów grzebieniem 
KILL LICE daje możliwość wczesnego wykrycia zara-
żenia, zanim inwazja pasożytów stanie się trudna do 
opanowania.

Import i dystrybucja: 
Aquaromat SARL 

ZAE La Croix De La Borrie, 
24590 Saint-Genies, Francja

Dystrybucja w Polsce : 
PORTICA S.C.

tel. 42 631 00 13,  
www.portica.pl

Grzebień KILL LICE nawet bez użycia środków 
wszobójczych, zapewnia 100%  skuteczności 
w walce z wszawicą, wyczesuje i ściąga z włosów 
wszy i gnidy i niszczy je. Gnidy giną, co kończy cykl 
rozwojowy wszy i … wszawicę.

Wszy 
Wszy osiedlają się na owłosionej skórze głowy i żywią 
krwią wyssaną ze skóry, co powoduje nieprzyjemne 
swędzenie. Rozmnażają się, składając u nasady włosa 
maleńkie jajeczka – gnidy, których średnica nie prze-
kracza 0,5 mm. Chroni je chitynowa, biaława otoczka, 
solidnie przytwierdzona do włosa. W cyklu rozwojo-
wym, trwającym ok. 30 dni, wesz przybiera trzy formy: 
gnidy, larwy i osobnika dorosłego. Samica składa około 
10 jaj dziennie i w jednym cyklu może złożyć od 150 do 
300 białawych gnid o jajowatym kształcie.

Wszawica
Wszawica to choroba, którą łatwo się zarazić. Pasoży-
ty szybko się rozmnażają i bardzo łatwo się przenoszą, 
stąd częste epidemie, występujące w dużych skupi-
skach, zwłaszcza dzieci (np. w szkołach, przedszkolach  
i na koloniach...).

Zwalczanie wszawicy
Aby zwalczyć wszawicę trzeba całkowicie wytępić i usu-
nąć z włosów nie tylko dorosłe osobniki, ale też gnidy 
i larwy, aby nie rozwinęły się z nich kolejne pasożyty. 
Nie zawsze środki chemiczne są skuteczne w 100 pro-
centach. Ponadto mogą drażnić skórę głowy, a aplikacje 
trzeba powtarzać. Po przeprowadzeniu kuracji środkiem 
chemicznym, martwe pasożyty i tak należy wyczesać. 
W przypadku dzieci i osób skłonnych do alergii albo 
wrażliwych na używanie środków chemicznych, stoso-
wanych do zwalczania wszawicy, grzebień KILL LICE 
jest jedyną naturalną alternatywą, która gwarantuje 
100% skuteczności.


