RAUSCH Lice Stop
RAUSCH Pajunkuori shampoo
RAUSCH Pajunkuori hoitosuihke
RAUSCH Pajunkuori hoitoaine

Täitartunnat
Täi tarttuu ihmisestä toiseen yksinkertaisesti ”kävelemällä” päästä toiseen, sillä se on siivetön hyönteinen. Tartunta
tapahtuu yleensä täiden saastuttamien päähineiden, huivien, tyynyjen, kampojen, harjojen, pehmolelujen jne.
välityksellä. Täi aiheuttaa iholla voimakasta kutinaa ja punoitusta. Kutina ja punoitus ovat seurausta täin eritteestä,
jota joutuu ihmisen iholle täin purressa ihoa. Kutina tuntuu yleensä voimakkaimmalta yöaikaan. Tyypilliset
kutinakohdat ovat ohimo, korvien taustat, takaraivo ja niska.
Täiden havaitseminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa helpottaa niistä eroon pääsyä. Hiusten ja pään
säännöllinen tarkkailu on tärkeää. Aikuinen täi erottuu hiuksista heikosti, mutta saivareet erottuvat helposti - eivät
irtoa hiuksesta pyyhkimällä, kuten hilse. Yleisin ja tyypillisin kohderyhmä, joilla täitä esiintyy, ovat 5-10 vuotiaat
lapset.
RAUSCH Lice Stop täishampoo 125 ml
Tehoaineina luonnon öljyt, Andiroba (pähkinä Amazonin viidakosta), kookos- ja rapsiöljy sekä kvassiapuu-uute.
Tukehduttaa täit ja rikkoo saivareiden kuoret yhdellä hoitokerralla ilman resistenssivaaraa. Lisäksi öljyt hoitavat
ärtynyttä hiuspohjaa poistaen kutinan ja punoituksen!
• tappaa sekä täit että saivareet
• hyönteismyrkytön
• käsittely voidaan toistaa 3 kertaa 14 päivän aikana
• vaikutusaika 45 min kuiviin hiuksiin
• yhdestä tuubista: 2 käsittelyä/lyhyet hiukset, yksi käsittely/pitkät hiukset
• ei resistenttejä kantoja
• ei alle 2-vuotialle lapsille
• ei suositella raskaana oleville
RAUSCH Pajunkuori shampoo 200 ml (matkakoko 40 ml)
Sisältää lievästi antiseptisia pajunkuoritislettä ja timjamia, joilla on rasvaista hilsettä irrottava vaikutus. Myös
pesevänä aineena toimii kasviuute, ei synteettinen saippua. Normalisoi hiuspohjan toimintaa lievittäen kutinaa ja
punoitusta. Hillitsee hiustenlähtöä. Pajunkuori shampoo ehkäisee täitartuntoja tehokkaasti ja todella helposti:
säännöllinen pesu 2-3 kertaa viikossa takaa jatkuvan, ympärivuorokautisen suojan täitä vastaan. Vaikutus perustuu
valmisteen tuoksuun, jota täit karttavat. Pajunkuori shampoo ei sisällä silikoneja ja sopii aikuisille ja yli 3-vuotiaille
lapsille sekä raskaana oleville. Se on erittäin riittoisaa: yhdestä pullosta saadaan jopa 30-45 käsittelykertaa.
RAUSCH Pajunkuori hoitosuihke 100 ml
Sisältää uutteita pajunkuoresta, timjamista, rosmariinista, laventelista ja koivusta. Tehostaa hoitavan Pajunkuori
shampoon vaikutusta. Auttaa ehkäisemään täitartuntoja. Helpottaa hiusten kammattavuutta. Käyttö: suihkutetaan
kuiviin tai kosteisiin hiuksiin, kammataan hiukset – ei huuhdota pois!
RAUSCH Pajunkuori hoitoaine 200 ml (matkakoko 30 ml)
Sisältää uutteita pajunkuoresta, timjamista, rosmariinista ja laventelista. Tehostaa hoitavan Pajunkuori shampoon
vaikutusta. Normalisoi hiuspohjan toimintaa lievittäen kutinaa ja punoitusta. Käyttö: levitetään kosteisiin hiuksiin ja
hiuspohjaan. Annetaan vaikuttaa noin 2 minuuttia, huuhdellaan huolellisesti.
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