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1.  GEBRUIK MIJ VOOR
Hoi, ik ben Lizzy, de anti-luis lotion en samen gaan we dit 
doen! Mijn tube bevat een natuurlijke lotion die luizen effectief 
van het hoofd verwijdert. Ik heb ook een luizenkam om de 
luizen uit te kammen. 
  
2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN 
• Verzamel de volgende spullen voordat je me gaat gebruiken:
• Een badhanddoek (bij voorkeur een witte handdoek zodat  

je de luizen goed kunt zien)
• Een doos tissues of keukenrol
• Normale shampoo
• Kidsner Anti-Luis lotion en luizenkam

Stap 1: Leg de handdoek om de schouders en breng mijn 
lotion aan op droog haar. Vermijd contact met de ogen.

Stap 2: Begin met het aanbrengen van mijn lotion bij de 
nekplooi vanaf de hoofdhuid tot aan de haarpunten. 
Vergeet zeker niet de achterkant van de oren en nekplooien 
waar vaak luizen en neten te vinden zijn.

Stap 3: Masseer mijn lotion goed in tot op de hoofdhuid    
zodat al het haar bedekt is.

Stap 4: Laat mijn lotion minimaal 15 minuten intrekken.

Stap 5: Kam het haar lok voor lok uit, van de hoofdhuid tot het 
einde van de lok met de speciale luizenkam. Zorg ervoor dat 
al het haar is gekamd met de luizenkam. De neten zijn meestal 
te vinden bij de haaraanzet en daarom is het belangrijk dat de 
tanden van de kam op de hoofdhuid worden geplaatst.

Stap 6: Maak de kam regelmatig schoon met keukenpapier 
of tissues om te zien of er luizen of neten op het papier 
verschijnen.

Stap 7: Spoel het haar grondig uit met water. Vermijd contact 
met de ogen.

Stap 8: Was het haar met een normale shampoo totdat het 
haar niet meer vettig aanvoelt. Spoel het haar uit.

Stap 9: Reinig de kam grondig na elke controle of 
behandeling. Was de kam 5 tot 10 minuten in een sopje. 
Indien nodig kan de kam worden gedesinfecteerd met alcohol. 
Doe de gebruikte tissues of keukenpapier in een plastic zak, 
sluit deze en gooi direct weg.

Herhaal de behandeling na 7 dagen. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen dat de levenscyclus van de luizen wordt doorbroken.

Tip: Zorg ervoor dat alle gezinsleden die hoofdluis hebben 
tegelijkertijd worden behandeld.

3. HOE WERK IK?
Ik maak gebruik van natuurlijke etherische oliën en de smaak 
van mijn geselecteerde essentiële oliën houdt de luizen weg. 
Bovendien bevatten mijn oliën luizen dodende eigenschappen 
met een afstotende werking tegen hoofdluizen en werk 
ik op basis van een Dimethicone siliconen samenstelling. 
Verder maak ik het haar soepel en ben ik zacht voor haar en 
hoofdhuid.

   4. WEES VOORZICHTIG MET MIJ 
Gebruik mij niet als er een bestaande overgevoeligheid is voor 
één of meer van mijn ingrediënten. Als allergische reacties 
optreden stop dan met het gebruik van mij.

• Vermijd contact tussen mij en de ogen
• Onmiddellijk spoelen met water wanneer ik in contact kom 

met de ogen
• Ik ben alleen geschikt voor uitwendig gebruik
• Houd het haar bij gebruik uit de buurt van open vuur en 

andere warmtebronnen
• Gebruik mij niet langer dan 30 opeenvolgende dagen
• Gebruik mij niet bij kinderen jonger dan dan 4 jaar

Mogelijke bijwerkingen: Kidsner Anti-Luis lotion kan roodheid, 
lichte jeuk en een branderig gevoel veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding: het is niet raadzaam 
om mij te gebruiken tijdens de zwangerschap of wanneer 
borstvoeding wordt gegeven zonder medisch advies.
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Lees deze informatie aandachtig 
voordat je mij gebruikt. Gooi deze 
gebruiksaanwijzing niet weg, deze 
bevat belangrijke informatie.



5. MIJN INGREDIËNTEN
Aqua, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Coco-Caprylate, 
Octyldodecanol, Cetrimonium Chloride, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Sodium Cetearyl 
Sulfate, Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol, Citric Acid, 
Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylates Copolymer, 
Ceteareth-20, Sodium Benzoate, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, 4-Terpineol, Potassium Sorbate, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Citral, Lavandula Hybrida Oil, Pelargonium 
Graveolens Oil, Linalool, Citronellol, Cymbopogon 
Schoenanthus Oil, Limonene,Geraniol, Isoeugenol.

Bevat geen parabenen, siliconen, sulfaten, Bisfenol A (BPA), 
flataten en geen kunstmatige geurstoffen. Hypoallergeen.

6.  WAT BEVAT IK
• 75ml Anti-luizenlotion
• Luizenkam
• Gebruiksaanwijzing

7. HOE BEWAAR JE MIJ
Bewaar me in mijn originele verpakking en op een droge 
plaats op kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik 
van jonge kinderen.

 Mijn houdbaarheidsdatum staat op de buitenkant 
van de verpakking. 

7.  MIJN CONTACTGEGEVENS
Wij geven om kinderen. Bij Kidsner geven wij om de Wij geven om kinderen. Bij Kidsner geven wij om de 
gezondheid van kinderen en maken wij iedereen graag een gezondheid van kinderen en maken wij iedereen graag een 
beetje blijer. Daarom willen wij je met onze producten helpen beetje blijer. Daarom willen wij je met onze producten helpen 
zo goed mogelijk voor je kind te zorgen en het gezond te zo goed mogelijk voor je kind te zorgen en het gezond te 
houden. Wil je meer over Kidsner weten? houden. Wil je meer over Kidsner weten? 
Kijk dan op www.kidsner.nl Kijk dan op www.kidsner.nl   

Alle vragen over mij moeten naar de distributeur worden 
gestuurd.

Medisch hulpmiddel: Kidsner Lizzy Anti Luizen Lotion is een 
medisch hulpmiddel van klasse I volgens de Richtlijn 93/42/
EEG.

Distributeur                  Fabrikant                          
TheOTCLab             Peters Krizman                         
Fred. Roeskestraat 115           AG Schweizergrasse 20
1076 EE Amsterdam                    8001 Zurich
Nederland           Zwitserland 
www.theotclab.com
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