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1. UTILIZA-ME PARA
Olá! Eu sou a Bela, a loção para tratamento de piolhos e 
juntos vamos conseguir! A bisnaga contém uma loção natural 
que remove eficazmente os piolhos da cabeça. Contenho 
também um pente para pentear e retirar os piolhos. Sou 
composto por óleos essenciais naturais. O sabor dos meus 
óleos essenciais selecionados irá manter os piolhos afastados. 
Além disso, os meus óleos têm propriedades que matam e 
repelem os piolhos da cabeça. Funciono com base numa 
preparação de silicone Dimethicone. Envolvo os piolhos para 
que sufoquem e fiquem fracos. Além disso, torno o cabelo 
flexível, previno o embaraçamento e sou suave para o cabelo 
e o couro cabeludo. 

2. COMO ME DEVES UTILIZAR
Junta os seguintes itens antes de me começares a utilizar:
• Uma toalha de banho (de preferência branca para garantir 

que consegues ver facilmente os piolhos); 
• Uma caixa de lenços ou um papel de rolo de cozinha; 
• Champô normal; 
• Lizzy Loção Anti-Piolhos e um pente anti-piolhos.

Passo 1: Coloca a toalha à volta dos ombros e aplica a minha 
loção no cabelo seco. Evita o contacto com os olhos. 

Passo 2: Começa a aplicar na dobra do pescoço e aplicar-
me desde o couro cabeludo até às pontas do cabelo. Aplica 

especialmente na parte de trás das orelhas e nas dobras do 
pescoço onde muitas vezes se podem encontrar piolhos e 
lêndeas.

Passo 3: Massaja bem até ao couro cabeludo para que todo o 
cabelo fique coberto.

Passo 4: Deixa a loção por pelo menos 15 minutos.

Passo 5: Penteia o cabelo madeixa a madeixa desde o couro 
cabeludo até ao fim da madeixa utilizando o pente especial 
para piolhos Bela. Assegura que todo o cabelo é penteado 
com o pente anti-piolhos. As lêndeas podem normalmente ser 
encontradas no implante capilar e, portanto, é importante que 
os dentes do pente sejam colocados no couro cabeludo.

Passo 6: Limpa regularmente o pente usando um papel de 
rolo de cozinha ou lenços de papel para ver se aparecem 
piolhos ou lêndeas no papel.

Passo 7: Enxagua bem o cabelo com água. Evita o contacto 
com os olhos.

Passo 8: Lava o cabelo com um champô normal se necessário 
até que o cabelo deixe de estar oleoso. Enxagua o cabelo. 

Passo 9: Limpa bem o pente após cada verificação ou 
tratamento. Lava o pente em água com sabão durante 5 
a 10 minutos. O pente pode ser desinfetado com álcool, 
se necessário. Coloca os lenços usados ou papel de 
rolo de cozinha num saco de plástico, selar e deitar fora 
imediatamente. 

É necessário para assegurar que o ciclo de vida dos piolhos 
está quebrado.

Dica: Assegurar que todos os membros da família que têm 
piolhos são tratados ao mesmo tempo.

   3. TEM EM ATENÇÃO
Não me utilizar quando existir hipersensibilidade a um ou mais 
dos meus ingredientes. Se ocorrerem reações alérgicas, deves 
deixar de me utilizar. 

• Não me utilizes com menos de 4 anos de idade
• Evita o contacto entre mim e os teus olhos
• Lava imediatamente com água quando eu entrar em contacto 

com os teus olhos
• Sou apenas adequado para uso externo
• Quando me utilizares mantém o cabelo longe de chamas 

abertas e outras fontes de calor 
• Não me utilizes por mais de 30 dias consecutivos

Possíveis efeitos secundários: A loção para piolhos Kidsner 
com pente anti-piolhos pode causar vermelhidão, ligeira 
comichão e sensação de picadas ou ardor.

Gravidez e amamentação: Recomendo à tua mãe que 
não me utilize se estiver grávida ou a amamentar sem 
aconselhamento médico
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Por favor, lê cuidadosamente esta 
informação antes de me utilizares. 
Não deites fora estas instruções 
de utilização, que contêm infor-
mação importante.



4. OS MEUS INGRADIENTES
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.

5. O QUE CONTENHO
• Loção anti piolhos 75ml 
• Pente anti-piolhos
• Instruções de utilização

6. COMO ME DEVES CONSERVAR
Armazena-me na minha embalagem original, num local seco 
à temperatura ambiente (15-25° C) e fora do alcance de 
crianças pequenas. 

 A minha data de validade está impressa na minha 
caixa exterior.

7.  DETALHES DE CONTACTO KIDSNER
Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER 
adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais 
felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados 
especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas 
dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida 
e eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em e eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em 
Kidsner.comKidsner.com  

Todas as dúvidas sobre mim devem ser enviadas para o 
distribuidor. 

Dispositivo médico: Kidsner Bela Loção Anti-Piolhos é um 
dispositivo médico de classe I, de acordo com a Diretiva 
93/42/CEE.
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Distribuidor em Portugal:
Wearebond Lda
Parque Industrial de Vendas 
Novas Lote 28A 7080-341 
Vendas Novas Portugal 
Tel.: +351 265 092 982 
info@wearebond.pt

          Fabricante
Peters Krizman AG 
Schwiezergrasse 20
CH-8001 Zurique, 
Suíça.

5831573 


