Geochte ouder(s)/verzorger(s),

Op onze school is bii een leerling hoofdluis geconstoteerd.

U kunt deze middelen verkriigen bii uw opotheek en drogist.

DERII'
lhanPoo
DERM
1lüenkarn

tI

tt

ffir
Hoofd.luis etfectief te fijf met
het Prioderm- g - staBBenBlan.

Stop

@

Priolox Spoeling:

Srcp

@

Prioderm Netenkqm:
dode luizen en losgeweekte neten uitkommen. De metolen

Gontrole läst.
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Controleer het hele gezin en behondel geli¡ktiidig olle gezinsleden
bi¡ wie luizen of neten ziin geconstoteerd.
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Een controle kon het besle gebeuren met een zogenoomde stofkom

of luizenkom.
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Kom het hoor lok voor lok boven een vel wit popier, een wit loken of
de wosbok. lndien er luizen in het hoor zitten, don kunnen die u niet
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Reinig no iedere controle de kom grondig om le voorkomen dqt u de
hoofdluis overbrengl.
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Behondel de luis effectief. Gebruik hiervoor een middel dqt de luizen
en de neten doodt, bii voorkeur Prioderm Lotion.
Lees voor gebruik oltiid goed de bi¡sluiter.
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Priolox Spoeling weekt de neten los en vergemokkeli¡kt het uitkqmmen

von de neten.
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Met de Prioderm Netenkom komt u de losgeweekte neten uit het hqor.
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Woorschuw de school en ouders von vriendies en vriendinnelies;
denk ook oon logés.
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Het is verstondig de complete behondeling no een week te herhqlen
en gedurende I Z dogen het hqor dogeliiks te kommen met een

Op de dog dot u behondelt, moeten ook kleding, beddengoed,
knuffels, kámmen en borstels grondig gereinigd worden.

luizenkom.

I

Nodot de hoofdluis uerdwenen is, bll¡ft het verstondig om de controle
elke

*eek le herholen.

PR¡ODERllrl'

een kopzorg minder!

Prioderm is een product von VIATRIS BV PosÌbus l7l , I I l0 BC Diemen
Voor meer informotie over hoofdluis, ki¡k op www.prioderm.nl

