Hedrin-tuotteet on suunniteltu erityisesti lapsille. Ne tappavat
täit tehokkaasti ja ovat mukavia sekä helppoja käyttää.
Sarjasta löydät sopivan tuotteen sekä täitartunnan
hoitoon että ennaltaehkäisyyn.

TARUA

TOTTA

Tietoa Hedrin-tuotteista:

Ei
täikavmaapdi
aa

• Teho todistettu kliinisissä testeissä
• Käsittely ei vaadi työlästä kampaamista
• Tuotteet ovat hajuttomia ja hellävaraisia iholle
• Tuotteet eivät sisällä tuholaismyrkkyjä
• Sopivat kaikille kuuden kuukauden iästä alkaen,
myös raskaana oleville ja imettäville
• Tuotteille on myönnetty kansainvälinen AllergyCertified
-merkki, joka takaa sen, ettei tuotteessa ole käytetty
tarpeettomia kemiallisia lisäaineita

Täitietoa
• Päätäit ovat pieniä, siivettömiä hyönteisiä, jotka kiinnittyvät
hiusten juureen ja käyttävät ravinnokseen verta.
• Täit elävät ja pysyttelevät hyvin lähellä päänahkaa, ellei niillä
ole tarjolla mahdollisuutta siirtyä toiseen päähän.
• Täit leviävät läheisessä pääkosketuksessa eivätkä vastoin
uskomuksia osaa hypätä!
• Kuka vain voi saada täitä, mutta ne ovat yleisimpiä
3–11-vuotiailla lapsilla, koska lapset ovat muita useammin
suorassa pääkontaktissa toisiinsa.
• Täitartunnan tunnistaa yleensä päänahan kovasta kutinasta,
mutta on hyvä muistaa, että kaikille
päätäit eivät aiheuta
lainkaan kutinaa.

“Päätäit hyppäävät päästä
toiseen.”

“Päätäit tykkäävät puhtaista
hiuksista.”

“Päätäin voi saada
jos käyttää yhteisiä
harjoja, pyyhkeitä tai
vuodevaatteita.”

“Vain lapsilla on täitä.”

Täitartunnalta ei voi välttyä.

Päätäi voi siirtyä vain
pääkontaktissa – täit eivät osaa
hypätä tai lentää!
Henkilökohtainen hygienia ei
vaikuta siihen, kenen päähän
täit pesiytyvät. Täit eivät
valikoi.
Päätäit elävät vain päässä.
Jos täitä löytyy harjasta,
pyyhkeestä tai muualta, ne
ovat kuolleita tai kyvyttömiä
tarttumaan uuteen isäntään ja
lisääntymään.
Päätäit viihtyvät myös aikuisten
päässä eli ne voivat tarttua
kaiken ikäisiin.
Säännöllisesti käytettynä
Hedrin Protect & Go® antaa
kliinisesti todistetun suojan
täitartuntoja vastaan.

Lisätietoja Hedrin-tuotteista ja täiden
hoidosta osoitteessa hedrin.fi
Valmistaja: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH,
Iso-Britannia. Markkinoija: STADA Nordic, Suomi, PL 1310, 00101 Helsinki.
Hedrin®, Hedrin Protect & Go®, Penetrol® ja Activdiol® ovat
Thornton & Ross Ltd.:n tavaramerkkejä.

KUKISTA
PÄÄTÄIT
Kliinisesti testattu, taatusti tehokas.

H O I TO

Miksi Hedrin?

S U OJA A

TARUA

HEDRIN ONCE LIQUID GEL
Täistä eroon kertahoidolla.
Yksi 15 minuutin hoitokerta riittää ja
täiongelma on hoidettu.
Pakkauskoko: 100 ml

HEDRIN PROTECT & GO SPRAY
Pidä täit loitolla.
Hoitava hiusspray estää täiden tarttumisen ja
ennaltaehkäisee täiongelman syntymisen.
Pakkauskoko: 200 ml

TEHOKAS
Hedrin on kehitetty tappamaan nimenomaan päätäitä.
Fysikaalisen toimintamekanisminsa ansiosta päätäit eivät voi
kehittää sille vastustuskykyä, kuten kemiallisille valmisteille.
Kaikki Hedrin-tuotteet on todistettu tehokkaiksi laajoissa
kliinisissä tutkimuksissa.

Nopea

TURVALLINEN
Kaikki Hedrin-tuotteet ovat värittömiä eikä niissä ole
epämiellyttäviä tuoksuja. Ne eivät myöskään sisällä tuholaismyrkkyjä. Tuotteet sopivat kaikille, kuuden kuukauden iästä
alkaen, eivätkä ne sisällä liuottimia, jotka voisivat aiheuttaa
oireita astmaatikoille. Hedrin-tuotteet on valmistettu
kosmeettisissa tuotteissa käytetyistä, hyvin siedetyistä
valmistusaineista.

SÄILYTTÄÄ TEHONSA
Hedrin-tuotteet toimivat fysikaalisesti, jolloin niiden
tehokkuus ei heikkene, vaikka täit olisivat kehittäneet
vastustuskyvyn jollekin toiselle hoidolle. Siksi Hedriniä voi
käyttää aina uuden tartunnan hoitoon.

Helppo
Nopea
• Levitä geeli kuiviin hiuksiin ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.
• Pese pois shampoolla ja huuhdo vedellä.
Helppo
• Viikon kuluttua tarkista hiuspohja. Jos olet saanut uuden
täitartunnan, toista käsittely.
• Dimetikoni ja nerolidoni tuhoavat täit ja
niiden munat
Suojaa
100 %:sti yhdellä hoitokerralla tukahduttamalla ne.
Nerolidoni tehostaa dimetikonin pääsyä ja vaikutusta
täiden muniin.
• Yksi pullo riittää jopa neljän pään hoitamiseen.
• Hoidon jälkeen suojaa lapsen hiukset Hedrin Protect
& Go:lla 2-4 viikon ajan uuden täitartunnan estämiseksi
(lähipiirissä saattaa edelleen olla täitartunta).

Helppo
• Käytä säännöllisesti aina hiusten kastelun tai pesun
jälkeen, vähintään kaksi kertaa viikossa.
• Suihkuta märkiin tai kuiviin hiuksiin aivan päänahan
juureen, kampaa ja anna kuivua. Ei saa huuhdella.
• Muista suojaava hoito erityisesti silloin, kun täit ovat 		
liikkeellä – yhteisleikeissä, kutsuilla, yökylässä ja 		
koulujen alkaessa.
• Yksi pullo kestää jopa kaksi viikkoa kahdeksaan päähän
kaksi kertaa viikossa käytettynä.
• Aktiividioli® (oktaanidioli) kuivattaa täit kuoliaaksi.
• Hedelmäinen appelsiinin ja mangon tuoksu.

