
 

 
Hedrin® All in One šampūnas, 100 ml 
 
IKI 4 GYDYMO DOZIŲ (100 ml). 
 
NAIKINA GALVOS UTĖLES, ŠALINA UTĖLIŲ KIAUŠINĖLIUS IR ŠVARINA PLAUKUS. SUVEIKIA PER 5 MINUTES. 
 
Gydymas ir plaukų priežiūra atliekant kasdienes higienos procedūras. 
 
PRIDEDAMOS ŠUKOS 
 
Naudojant šią priemonę gydymosi nuo plaukų utėlių procedūra yra tokia pat paprasta, kaip plaukų plovimas. Šampūnas „Hedrin® 
All in One“ naikina utėles suskaidydamas vaškines kutikules ir taip sukeldamas parazitų žūtį dėl dehidratacijos. Be to, šis preparatas 
prasiskverbia į utėlių kiaušinėlius ir juos fiziškai susilpnina, todėl juos daug lengviau išsišukuoti. Panaudojus šios priemonės, glindų 
šalinimas yra dvigubai veiksmingesnis nei vien tik šukuojant plaukus. Be to, tai ne tik gydomoji, bet ir valomoji priemonė, todėl 
plaukai tampa švarūs ir gaivūs. Nustatyta, jog šampūnas „Hedrin®  All in One“ sunaikina galvos utėles vos per penkias minutes. Po 
savaitės reikia patikrinti, ar neliko nesunaikintų galvos utėlių ir jų kiaušinėlių. Aptikus išgyvenusių parazitų, procedūrą reikia 
pakartoti: plaukus įtrinti šampūnu ir palaikius ne ilgiau kaip 5 minutes išskalauti. 
Šampūno „Hedrin®  All in One“ sudėtyje nėra pesticidų, todėl jį galima naudoti dažnai: tai universali ir nepavojinga gydymo nuo 
galvos utėlių priemonė. 

 Paprasta naudoti 

 Be pesticidų 

 Neskleidžia nemalonaus kvapo 

 Sertifikuotas kaip nekeliantis alergijos 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS: 

 Tik išorinis naudojimas plaukams ir galvos odai. 

 Naudoti prižiūrint suaugusiesiems. 

 Nenaudoti vaikams iki 1 metų. 

 Nenaudoti ant pažeistos, užkrėstos ar kraujuojančios odos. 

 Nepraryti. Netyčia nurijus, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui pakuotę, kad žinotų, kokio 
preparato nuryta. 

 Vengti patekimo į akis. Netyčia patekus į akis, praplauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nesiliauja, kreiptis 
medicininės pagalbos. 

 Nenaudoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) vienai iš sudedamųjų dalių. 

 Jeigu dirgina odą arba išsivysto odos bėrimas, nedelsiant nutraukti naudojimą. Nuplauti odą muilu ir vandeniu ir kreiptis 
medicininės pagalbos. 

 Laikantis naudojimo nurodymų, neigiamo poveikio nėščiosioms ar žindyvėms nenustatyta. Kilus abejonių, pasitarti su 
gydytoju arba vaistininku. 

 Pastebėjus minėtą ar kitokį šalutinį poveikį, kreiptis patarimo į savo šeimos gydytoją. Neigiami incidentai turėtų būti 
pranešti gamintojui: 01484 848164, thorntonross@medinformation.co.uk arba alternatyviai 
www.mhra.gov.uk/yellowcard. 

 Naudojant šampūną, vonios, dušo kabinos ar pan. paviršius gali tapti slidus. Nuplauti visus likučius plovikliu ir šiltu 
vandeniu. 

 Sudėtyje nėra lakiųjų dalelių, tačiau reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių ir būtinai saugoti plaukus nuo atviros 
liepsnos. 

 Nelaikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. 

 Laikyti originalioje pakuotėje. 

 Kai šampūnas nenaudojamas, būtinai tvirtai užsukti dangtelį. 

 Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant kartono pakuotės atlanko. 

 Atidarius sunaudoti per 12 mėnesių. 
 

SVARBU: PRIEŠ NAUDOJANT ATIDŽIAI PERSKAITYTI VISĄ INFORMACIJĄ, PATEIKTĄ ANT PREPARATO IŠORINĖS PAKUOTĖS. PAKUOTĘ 
IŠSAUGOTI, KAD BŪTŲ GALIMA VĖL PERSKAITYTI INFORMACIJĄ PRIREIKUS. PREPARATO PAKUOTĖJE NĖRA INFORMACINIO LAPELIO. 
 
NAUDOJIMAS 

1. SKIRTA SUAUGUSIESIEMS IR VYRESNIEMS KAIP 1 METŲ VAIKAMS: ŠAMPŪNĄ ALL IN ONE ĮTRINTI Į SAUSUS PLAUKUS, 
PRADEDANT TEPTI NUO ŠAKNŲ LINK GALIUKŲ. 

2. PALIKTI NE ILGIAU KAIP 5 MINUTĖMS. 
3. SUDRĖKINTI PLAUKUS, KAD SUSIDARYTŲ PUTOS . 
4. NUSKALAUTI, KAD PLAUKAI TAPTŲ ŠVARŪS IR SVEIKI (VENGTI PATEKIMO Į AKIS). 



 

5. IŠŠUKUOTI PLAUKUS NEDIDELĖMIS SRUOGOMIS, PAŠALINANT PLAUKŲ UTĖLES IR JŲ KIAUŠINĖLIUS (GLINDAS). 
KOMPLEKTE PATEIKTOMIS ŠUKOMIS PLAUKUS LABAI RŪPESTINGAI ŠUKUOTI NUO ŠAKNŲ LINK GALIUKŲ, DANTELIŲ 
PAGRINDU PALIEČIANT KIEKVIENĄ PLAUKĄ. 
 

Sudedamosios dalys: izononilo izononanoatas, MIPA laureto sulfatas, lauretas-4, kokamidas DEA. 
 
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE. 
Saugiai šalinti susidariusias pakuočių atliekas. 
 
Gamintojas. Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, Jungtinė Karalystė. 
Šukų gamintojas. „LiceComb Engineering Ltd.“, Endeavour Drive, Aberdeen, AB32 6UF, Jungtinė Karalystė. 
Apsaugotos galiojančiu patentu. 
Platintojas. UAB “Stada- Nizhpharm- Baltija”, A. Goštauto 40A, 03163, Vilnius. El. paštas info@stada.lt, tel. nr.: (8 5) 260 39 26. 
www.stada.lt. 
Hedrin® yra bendrovės Thornton & Ross Ltd. prekės ženklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


