
 
 

 

 

 

 

Gama HelpicON®
 

 

 

EMULSIE ȊMPOTRIVA PĂDUCHILOR 

TRATEAZĂ - PREVINE - PROTEJEAZĂ 

     HelpicON®- emulsie impotriva 
paduchilor, se foloseşte împotriva 
păduchilor şi pentru protecţia împotriva 
înmulţirii eventualilor păduchi deja 
existenţi. Păduchii, larvele şi depunerea de 
ouă a acestora (lindina) vor fi eliminaţi la o 
folosire regulată a emulsiei, scalpul 
rămânând protejat  
   Păduchii nu sunt o problemă a igienei 
personale, deoarece şi pe un cap îngrijit, 
păduchii se pot cuibări şi înmulţi. Motivul 
principal al infestarii cu păduchi este 
necunoştinţa transmiterii, înmulţirii şi 
combaterea acestora.  
   Transmiterea se face de la om la om. 
Transmiterea poate surveni şi ca urmare a 
schimbului şi/sau folosirii comune a periei 
de păr, caciulii, lenjeriei sau altor articole 
de îmbrăcăminte.  
Păduchii pot apărea şi în cazul unei adunări 
mai mari de oameni, ca de exemplu la 
şcoală, grădiniţă, tabără etc.  
   La început păduchii vor fi sesizaţi cu greu. 
Primele semne sunt date de apariţia 
mâncărimilor puternice ale capului. 
Contaminările cele mai frecvente vor avea 
loc în părul din zonele cefei, urechilor şi 
gâtului. În special în cazul părului lung, 
acesta prezintă temperatura ideală pentru 
depunerea ouălor. În cazul unei analize 
amănunţite, ouăle păduchilor vor putea fi 
observate ca nişte puncte mici albe pe 
firele de păr. În cazul neglijării se va ajunge 
la o încâlcire a părului. 
 
    Utilizare:  
 Recomandăm consultarea medicului 
dermatolog, pentru stabilirea corectă a 
diagnosticului.  
   Este recomandat copiilor peste 1 an şi 
adultilor.  
   Femeile gravide pot folosi produsul 
HelpicON®-  emulsie impotriva paduchilor, 
dar recomandam sa fie utilizat sub 
supravegherea medicului.  
 
 

   Emulsia se va utiliza doar pe zona 
infestata cu paduchi/lindina. Produsul 
HelpicON®-  emulsie impotriva paduchilor 
este o formula usor de utilizat si nu are o 
compozitie grasa, nu lasa urme de grasime.  
 
   Pasul 1: Inspectati zona capului:  
Verificați fiecare membru al familiei cu o 
lupă pentru a descoperi păduchii / oulele 
(lindina) din apropierea scalpului. 
Verificarea incepe de la ceafa , in spatele 
urechilor, examinand portiuni mici de par.  
Spre deosebire de matreata care se mișcă 
la atingere, lindina rămâne prinsa de par;  
Daca se constata existenta paduchilor si 
lindinei, incepeti tratamentul cu HelpicON®-  
emulsie impotriva paduchilor  
 
   Pasul 2: Tratamentul  
Aplicati emulsia, 1 data pe zi, pe parul uscat 
sau /si alte zone afectate. Pentru zona 
capului, se incepe aplicare de la ceafa si 
spatele urechilor.  
  Emulsia va fi aplicata pe toata lungimea 
parului si lasata sa actioneze timp de 10 
minute. Se va clati cu apa calda, NU SE VA 
FOLOSI ALT SAMPON PENTRU SPALARE SI 
CLATIRE. Parul se va sterge cu un prosop 
curat si se va indrepta cu un pieptene cu 
dintii desi. In cazul in care pieptenele nu 
indeparteaza toti paduchii/lindina, folositi o 
manusa de unica folosinta pentru a ii 
indeparta. Parul trebuie sa ramana umed in 
timpul acestei proceduri.  
  Daca parul se usuca in timpul pieptanarii, 
umeziti usor cu apa pieptanul. Pieptanati cu 
atentie si impartiti parul in mai multe 
sectiuni. 
   In cazul parului mai lung, procedura de 
pieptanare si verificre poate dura si peste 1 
ora. Pieptanarea de face de la baza 
scalpului inspre varful parului. Curatati 
pieptenele des.  
Aruncati paduchii si lindini intr-o punga de 
plastic, pe care, la final, sa o sigilati si 
aruncati, pentru a preveni reinfestarea.  
 

   Pasul 3: Repetarea tratamentului  
In functie de concentratia infestarii, in 
prima saptamana, dupa 1-2 zile, puteti 
repeta, daca nu este necesar, urmatorul 
tratament se va aplica dupa 7- 9 zile, 
pentru a indeparta noii paduchi ocluzati.  
   In aceasta perioada se va verifica parul 
zilnic.  
Acordati atentie maxima!  
 
   Atentionari:  
-Respectati indicatiile producatorului, 
mentionate pe ambalaj;  
-A nu se aplica in zona ochilor, gura, nas, 
alte mucozitati;  
-A nu se aplica pe rani deschize, iritatii, alte 
rani;  
-A nu se aplica pe mainile copiilor si a nu 
se lasa la indemana copiilor;  
-A se folosi doar pentru uz extern;  
-A se aplica doar pe zona infestata;  
-Daca emulsia intra in contact cu ochii, 
gura, nas, se clateste imediat cu multa apa 
curata  
-A se depozita sub 30°C  
-In cazul in care descoperiti in zona 
genelor si sprancenelor paduchi/lindina, 
vizitati medicul dermatolog  
-In cazul in care suntei alergic la unul 
dintre ingrediente nu folositi produsul!  
-A nu se folosi la copii cu varsta mai mica 
de 1 an!  
 
   Ingrediente:  
Aqua, Ethyl butylacetylaminopropionate, 
Melia Azadirachta Leaf Extract, Sodium 
Acrylates Copolymer, Mineral Oil, PPG-1 
Trideceth-6, Benzyl Alcohol, 
Alcohol,Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.  
 
Acest produs NU ESTE TOXIC!  
Produs cosmetic 


