Tips för att förhindra angrepp av huvudlöss
Hygien spelar ingen roll för löss. De slår till oavsett hur
ofta man tvättar håret. Dessa förebyggande tips hjälper dig att försöka undvika ett angrepp av huvudlöss:
1. Huvudlöss kan inte hoppa eller flyga men krypa
från ett huvud till ett annat vid närkontakt. Undvik 		
därför närkontakt med någon som har huvudlöss.
2. Undvik att använda hårborstar, kammar, mössor,
halsdukar, hjälmar, huvudkuddar och liknande från
de som redan har huvudlöss.
3. Genomsök hårbotten efter huvudlöss och lusägg 		
minst en gång i veckan. Tänk på att du kan hitta 		
huvudlöss oftast på huvudets baksida, nära nacken
och bakom öronen.

Schampo mot huvudlöss och lusägg
“The single use, if all louse stages are
covered for 10 min with a neem-based
extract (Licener®), would be sufficient to
clean even highly infested heads from all
head lice stages.”
Expertutlåtande från Professor Dr. H. Mehlhorn,
Avdelningen för parasitologi, HeinrichHeine
University Dusseldorf, Tyskland.

4. Titta på bilder av huvudlöss och lusägg. Det kan 		
hjälpa dig att förstå vad det är du letar efter i håret.
5. Lär känna igen symptom som kan orsakas av
huvudlöss som t ex en kliande hårbotten, små röda
knölar eller sår på baksidan av huvudet och i hår-		
botten.

Licener marknadsförs av Pharmaxim AB.
För mer information om Licener
kontakta info@pharmaxim.com
En 100 ml flaska innehåller
Neem-Extract, Aqua, Polyglyceryl-3 Caprate,
Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Laurate, Glycerin,
Lauryl Glucoside, Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol,
Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dimethyl
Glutarate, Dimethyl Adipate.
Licener har 36 månaders hållbarhet. CE-märkt.
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Licener är ett hårschampo som tar bort både löss och

lusägg effektivt. Licener innehåller naturliga aktiva ingredienser utan kemiska, farliga eller brandfarliga ämnen. Dess effektivitet har visat sig vara mycket hög i
kliniska studier bland barn med huvudlöss. Licener har,
vid hudtester, visat sig vara mycket skonsamt. Dessutom har Licener en neutral doft så ingen stickande
doft i näsan vilket naturligtvis är en fördel särskilt vid
användning på små eller känsliga barn. Licener är
enkelt att använda och har effekt inom 10 minuter.
Endast en behandling behövs för att få bort alla
huvudlöss och lusägg. Licener schampo innehåller neemextrakt som har en fysisk verkningsmekanism på huvudlöss och lusägg. Syretransporten hos lusen och ägget
stryps och de kvävs på bara några minuter. Som ett resultat av detta, eliminerar Licener löss och ägg med en enda
behandling.

Licener i syfte att förhindra nya angrepp. Löss sprids snabbare än informationen om löss varför ett återfall ibland kan
ske. För att förhindra detta rekommenderar vi att man 7-10
dagar efter behandlingen undersöker håret igen. Man kan
även behandla med Licener en andra gång, 8-10 dagar efter
första behandlingen, i förebyggande syfte för ett säkrare och
mer långvarigt skydd.

Engångsbehandling
Licener eliminerar
huvudlöss och lusägg
efter bara en behandling.

Tar bort huvudlöss
och lusägg
Licener har testats i
studier som visar mycket
hög effektivitet.

Naturlig produkt
Licener innehåller inga
bekämpningsmedel eller
kemiska ingredienser.

Effekt inom 10 min.
Licener ger effekt efter
endast 10 minuter.
Ingen extra hårtvätt
efteråt behövs.

Licener ska appliceras i torrt hår, verka i 10 minuter och

sedan sköljas ur noggrant i ljummet vatten. Det är inte nödvändigt att tvätta håret med vanligt schampo efteråt. Om
så önskas kan du kamma håret efter behandlingen för att
avlägsna döda löss och ägg. Om fler i familjen har
huvudlöss bör även dessa, samma dag, behandlas med

Vad är huvudlöss?
Huvudlöss är blodsugande insekter utan vingar. De är
parasiter som livnär sig på människoblod. Huvudlöss
och lusägg hittas vanligtvis på varma och mörka områden som bakom öronen, längs hårfästet och i nacken.
Färgen på lusen kan variera från sandfärgad till nästan
svart och när de har sugit blod blir de mörkröda.
En huvudlus livscykel har tre faser: ägg, nymf och vuxen.
Honan fäster äggen i håret med ett slags lim, inte mer än
1 mm från hårbotten vilket gör att ägget sitter ordentligt
fast i håret. Detta innebär att avståndet från hårbotten
ökar när håret växer.
Efter högst 10 dagar framträder en nymf från ägget. Efter högst 12 dagar efter födseln, har denna nymf blivit en
vuxen lus. Den totala utvecklingen från ägg till vuxen lus
tar ca 3 veckor.

