
Pipi® NITOLIC® prevent – chroni przed
zarażeniem wszawicą                           
i przed jej rozprzestrzenianiem się
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ZALECANY DO CODZIENNEJ OCHRONY:

gdy w najbliższym otoczeniu dziecka
(np. w szkole) rozpoznano wszawicę

gdy istnieje ryzyko ponownego
zarażenia wszawicą

w trakcie i po powrotach dzieci
z kolonii, obozów i wycieczek

Opakowanie 5O ml wystarcza do 
przeprowadzenia ok. 6O zabiegów

CZY WIESZ, ŻE
naturalny skład wyrobu jest delikatny dla skóry 

głowy i włosów, dzięki czemu może być on 
stosowany codziennie.
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Szacuje się, że na wszawicę zapada choć raz w życiu niemal
każde dziecko w okresie przedszkolno-szkolnym. 
Wszy nie są wybredne, atakują bez wyjątku: włosy czyste
i brudne, krótkie i długie, kręcone i proste, bez względu
na kolor. 

NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ

Wszy żyją wyłącznie na ludzkich głowach. Nie potrafią
skakać ani latać i nie są też przenoszone na ludzi przez
zwierzęta domowe. Rozprzestrzeniają się przez kontakt
bezpośredni. Aby przemieścić się z jednej głowy na drugą,
czekają aż dojdzie do zetknięcia włosów dwóch osób.
Takich okazji nie brakuje podczas zabaw, wspólnego
wypoczynku, na wycieczkach i koloniach, w przedszkolu
czy szkole. Często zdarza się także „złapać” wszy przez 
wspólne używanie przyborów do włosów,  poduszek,
ręczników, nakryć głowy itp.

JAK ROZPRZESTRZENIA SIĘ
WESZ GŁOWOWA?

Najlepszym sposobem jest regularne przeglądanie
i przeczesywanie włosów gęstym grzebieniem w celu
poszukiwania wszy i gnid. Gnidy to jaja wszy przytwierdzane
przez samicę do włosa ok. 1 cm od nasady włosów.

JAK SPRAWDZIĆ CZY MOJE
DZIECKO MA WSZY GŁOWOWE?

PAMIĘTAJ!
 Jeśli ktoś w otoczeniu dziecka ma wszawicę, to istnieje
duże prawdopodobieństwo, że i Twoje dziecko również
będzie miało wszy. Pamiętaj wtedy o profilaktyce.



Zakażenie wszawicą jest jedną z wielu chorób głównie
występującą w wieku dziecięcym. Wiele dzieci zarazi
się wszami wcześniej czy później, a część z nich
parokrotnie. Wszy nie są czymś czego należy się wstydzić,
warto jednak wiedzieć jak sobie skutecznie z nimi radzić.

Pipi® Nitolic® – preparat nowej
generacji skutecznie zwalczający
wszy i gnidy (jaja owadów)

I GODZINA              JEDEN ZABIEG                     IOO% SKUTECZNOŚCI

i
dowiedz się więcej 

www.nitolic.pl 
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PRZEŁOMOWA
TECHNOLOGIA
Innowacyjna technologia o-e�ect® zastosowana 
w Pipi® NITOLIC® wpływa na:

•  szybkość działania i równomierne pokrycie

    skóry głowy i włosów

•  IOO% skuteczność działania poprzez 

    unieruchomienie pasożyta i blokadę jego
    układu oddechowego - dotyczy to zarówno
    wszy jak i gnid

•  wysoką wydajność produktu

JEDNORAZOWA APLIKACJA
IOO% skuteczność w eliminacji wszy i gnid została
potwierdzona w badaniach laboratoryjnych.
Całkowita eliminacja gnid uniemożliwia wylęganie
się nowych pasożytów zapobiegając nawrotom
wszawicy. Dzięki temu wystarczy jeden zabieg,
aby pozbyć się uciążliwego problemu. 

JEDNA SKUTECZNA FORMUŁA 
Pojemności wyrobów (2O ml, 3O ml, 5O ml,
IOO ml) dostosowane są do potrzeb użytkowych
i możliwości  finansowych konsumentów.

BEZPIECZEŃSTWO 
Pipi® NITOLIC® nie zawiera pestycydów. Został
poddany ocenie klinicznej, a także przebadany pod
względem toksykologicznym i dermatologicznym. 

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE
Pipi® NITOLIC® to nie tylko preparat
skutecznie zwalczający wszy i gnidy, ale także
zestaw produktów ułatwiających sprawne
przeprowadzenie kuracji i eliminujących
pasożyty z ubrań i pościeli. 

leczenie wszawicy


