mosquito® med Bit Şampuanını nasıl uygularım?
Lütfen uygulama talimatlarına tam olarak uyunuz. Bu, tedavinin başarısı açısından büyük bir önem taş
ımaktadır!
1. Adım: mosquito® med Bit Şampuanı ile alışılan şampuan miktarı ile ve etkileme süresi beklenmeden bir ön yıkama.
Durulamadan sonra saçlar bir havlu ile hafifçe kurulanmalıdır (havlu ile kurutma).
2. Adım: mit mosquito® med Bit Şampuanı ile bir kez daha yıkama. Bunun için havlu ile kurulanmış olan saç tutamlara
ayrılmalı ve şampuan baş derisine dog˘ rudan sürülmelidir.

Uygulamanın başarıya ulaşması için miktarın yeterli olması büyük önem taşır! Bu nedenle normal bir saç yıkamasında
kullandıg˘ ınız miktarın iki katını kullanınız. Doz aşımı söz konusu deg˘ ildir! Uzun saçlarda ense bölgesinde saç dibine ulaş
abilmek için saçı yukarı toplayınız. Şampuanı saça yayınız ve saç derisine yog˘ un bir biçimde masaj yapınız. Bu sırada,
tüm saça baş derisine kadar, özellikle kulakların arkasına ve ense bölümüne de eşit şekilde yayılan dengeli ve sabit bir
köpük oluşmalıdır. Köpük oluşmamışsa doz yeterli deg˘ ildir ve doz mutlaka artırılmalıdır!
3. Adım: mosquito® med Bit Şampuanı‘nı 30 dakika kadar etkilemeye bırakınız. Havlu saçtan nemi ve böylece etki
maddesini de emeceg˘ inden saçları havlu ile sarmayınız. Mevcutsa bir duş başlıg˘ ının kullanılmasını öneririz. Etkileme
süresinden sonra saçları su ile durulayınız ve bir havlu ile hafifçe kurulayınız (havlu ile kurulama).
4. Adım: 2. ve 3. adımları tekrarlayınız.
5. Adım: Havlu ile kurulanmış saçları, saçlara arasında kalması mümkün bitlerden ve yumurtalarından arındırmak için
bir bit tarag˘ ı ile tarayınız. Tedavi sırasında tarak çok kez pamukla veya kâg˘ ıt havlu ile ve her kullanmadan sonra sıcak
sabunlu su ile (60°C) temizlenmelidir. Etkin maddeleri daha 30°C‘den itibaren bitleri ve yumurtaları güvenli bir
biçimde yok ettig˘ inden en güvenli yol mosquito® Bit Deterjanıdır (30°C‘den itibaren).
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6. Adım: edavi 7-8 gün sonra tekrarlanmalıdır. Bu ikinci tedavi
sürecine kadar geçecek zaman diliminde saç diplerinde
sürec
düzenli olarak (Örneg˘ in her normal yıkamadan sonra özellikle
düzen
ense, kulak ve şakak bölgelerinde) bit ve yumurta araması
yapılm
yapılmasını öneririz. Bit veya yumurta tespit ettig˘ inizde lütfen
1. - 55. dımları derhal tekrarlayınız!

