
KOMPLEKSOWA KURACJA 
W WALCE Z WSZAWICĄ 

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Skuteczne preparaty na wszy i gnidy

masz WSZYstko
z głowy!
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LICERINN Płyn likwidujący wszy i gnidy to wyrób medyczny 
przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy. 

Skuteczna eliminacja wszy i gnid
Bezpieczeństwo stosowania
Bez pestycydów
Potwierdzona skuteczność już w 15 minut

Skład: Cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropylu.

płyn likwidujący 
wszy i gnidy

likwidacja
krok 1
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likwidacja - krok 1 Płyn

Dla dzieci od 2. roku życia i dorosłych

LICERINN Szampon przeciwwszawiczy to wyrób medyczny przeznaczony 
do likwidowania wszy i gnid oraz ochrony włosów kiedy w otoczeniu 
pojawia się wszawica.

Likwiduje wszy i gnidy
Sprzyja ochronie włosów
Posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów

Skład: Dimetikon, gliceryna, DMDM hydantoina, chlorek sodu, alkohol etylowy, 
laurylosiarczan sodu, kokamidopropyl betaina, dietanoloamid, sól sodowa amfooctanu 
kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, butylokarbaminian  jodopropynylu, kopolimer 
styrenowo-akrylowy, poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, kwas cytrynowy,  
kompozycja zapachowa , woda oczyszczona.

likwidacja
krok 2

szampon
przeciwwszawiczy
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likwidacja - krok 2 Szampon

Dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych



spray ochronny
przeciwwszawiczy
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Dla dzieci od 2. roku życia i dorosłych

LICERINN Spray ochronny przeciwwszawiczy to wyrób medyczny 
przeznaczony do codziennego stosowania w celu zwiększenia ochrony 
przed zarażeniem się wszawicą. 

Bezpieczeństwo stosowania
Do codziennego użytku
Chroni przed nawrotem wszawicy
Delikatny i bezpieczny w użyciu
Zawiera 3 olejki eteryczne o przyjemnym zapachu
Skład: Woda, hydrolizowane proteiny pszenicy, olejek z drzewa herbacianego, 
olejek z mięty pieprzowej, olejek lawendowy, etoksylowany olej rycynowy, 
fenoksyetanol/ethylheksylgliceryna, PEG 12 dimetikon.

ochrona - krok 1 Spray

gumki
przeciwwszawicze

do włosów
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LICERINN Gumki przeciwwszawicze do włosów to wyrób medyczny 
przeznaczony do zapobiegania wszawicy i chorobom przenoszonym 
przez wszy.

Czas działania: 5-7 dni po otwarciu
Nasączone w 100% naturalnymi olejkami eterycznymi
Nietoksyczne
Nie zawierają pestycydów
Zawiera: 100% naturalnych olejków eterycznych (lawenda, pelargonia, mięta 
pieprzowa, cytronella).

Dla dzieci od 1. roku życia i dorosłych

ochrona - krok 2 Gumki

ochrona
krok 1

ochrona
krok 2

Dostępne
wkrótce



Produkty LICERINN to wyroby medyczne stosowane w leczeniu 
wszawicy oraz wspomagające w okresie wzmożonego zagrożenia 
zarażeniem wszawicą.

Produkty w linii LICERINN:
    Płyn likwidujący wszy i gnidy 50 ml
    Spray ochronny przeciwwszawiczy 75 ml
    Szampon przeciwwszawiczy 100 ml
    Gumki przeciwwszawicze do włosów 4 szt.

Wyróżniki dla marki:
Wszystkie produkty w linii LICERINN to wyroby medyczne 
W linii LICERINN znajdują się produkty, które pozwalają 
kompleksowo walczyć z wszawicą, jak i pomagają w działaniach 
profilaktycznych
Produkty LICERINN nie zawierają szkodliwych insektycydów
Wyroby medyczne LICERINN przeznaczone są 
dla dzieci i dorosłych
Poważne rozwiązanie na poważny problem

√
√

√
√

√

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl


