TÄIDEN HÄÄTÖÖN
TUOTE

VAIKUTUSAIKA

KÄYTTÖOHJE

VAIKUTTAVAT
AINEET

VAIKUTUSMEKANISMI

RIITTOISUUS

KÄSITTTELYN
TOISTO

RAJOITUKSET

Hedrin Once Liquid Gel 100 ml

15 min

Levitä geeliä kauttaaltaan kuiviin hiuksiin ja
hiuspohjaan. Anna vaikuttaa vähintään 15
minuuttia (tai halutessa pidempään).
Levitä shampoota koko hiuspohjaan
kastelematta ensin hiuksia, pese hyvin ja
huuhtele vedellä.

Markkinoiden
ainoa täituote,
joka sisältää sekä
dimetikonia että
nerolidonia.

Dimetikoni ja nerolidoni
tuhoavat täit ja niiden munat
100 %:sti yhdellä hoitokerralla
tukahduttamalla ne. Nerolidoni
tehostaa dimetikonin pääsyä
ja vaikutusta täiden muniin
(saivareisiin).

1 pullo riittää
jopa 4 pään
hoitamiseen.

Ei tarvita.

Sopii 6 kk iästä
hedrin.fi
alkaen, myös
raskaana oleville ja
imettäville.

Linicin 10 min Shampoo 100 ml

10 min

Anna tuotteen vaikuttaa hiuksissa 10
minuutin ajan. Huuhtele hiukset sen jälkeen
haalealla vedellä ja kampaa ne huolellisesti
tiheällä kammalla.

Greippiuute
sekä peseviä
ainesosia.

Tukahduttaa täit ja kapsuloi
saivareet.

1 pullo riittää
2 hoitokertaan
normaaleille,
olkapäille ulottuville hiuksille.

Toista hoito
9-10 päivän
kuluttua.

Ei raskaana oleville. Ikärajasta ei
tietoa.

Linicin 15 min Solution 100 ml

15 min

Levitä liuos päänahkaan ja hiuksiin pulloa
puristamalla. Anna liuoksen vaikuttaa
15 minuuttia ja pese hiukset sen jälkeen
tavallisella shampoolla. Kampaa hiukset
pesun jälkeen huolellisesti.

Dimetikoni.

Tukahduttaa täit.

1 pullo riittää
2 hoitokertaan
normaaleille,
olkapäille ulottuville hiuksille.

Hoito täytyy
toistaa 9-10
päivän
kuluttua.

Yli 6 kk ikäisille
linicin.fi
lapsille sekä
raskaana oleville ja
imettäville äideille.

Paranix Shampoo 200 ml

10 min

Levitetään kuiviin hiuksiin ja sen annetaan
vaikuttaa 10 minuutin ajan. Tämän jälkeen
hiukset vaahdotetaan, huuhdellaan
huolellisesti ja kosteat hiukset kammataan
täikammalla.

Dimetikoni ja
mineraaliöljy.

Kaksivaikutteinen koostumus
kapseloi täit ja niiden munat,
jolloin täit kuolevat tukehtumalla
ja kuivumalla. Vaikuttaa
mekaanisesti.

Riittää noin
8 käsittelyyn
(riippuen hiusten
pituudesta).

Toista käsittely
7 päivän
kuluttua.

Yli 2-vuotiaille
lapsille.

Paranix Sensitive 150 ml +
täikampa

Yön yli (8 h)

Levitään kuiviin hiuksiin erityisesti korvien
ja niskan lähelle. Hiero ainetta hiuspohjasta
latvoihin. Annetaan vaikuttaa yön yli (vähintään 8 h). Aamulla hiukset pestään tavallisella shampoolla. Poista täit ja saivareet
täikammalla ennen hiuksien kuivaamista.

Oxyphthirine®,
joka sisältää
dimetikonia,
esteriöljyä ja
triglyseridejä.

Liuos tukkii täiden ja munien
hengitystiet, jolloin ne tukehtuvat
ja kuivuvat. Lisäksi se tunkeutuu
munien sisälle ja estää niiden
kehittymistä.

Yksi käsittely
1 pullo riittää 1
riittää.
pitkähiuksisen
tai kahden lyhythiuksisen henkilön
käsittelyyn.

Rausch Lice Stop 125 ml

45 min

Levitetään kuiviin hiuksiin ja päänahkaan.
Annetaan vaikuttaa 45 minuuttia ja
huuhdotaan huolellisesti. Kampaa
huolellisesti täikammalla ja pese hiukset
Rausch Pajunkuori -shampoolla.

Andiroba-, rapsija kookosöljy
sekä kvassiapuun
eteerinen öljy.

Tukehduttaa täit ja rikkoo
saivareen kitiinikuoren ja estää
lisääntymisen.

1 pullo riittää 1
pitkähiuksisen
tai kahden lyhythiuksisen henkilön
käsittelyyn.

Licener Täishampoo 100 ml

10 min

Levitetään kuiviin hiuksiin, annetaan
vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhdellaan
pois. Hiuksia ei tarvitse pestä tavallisella
shampoolla.

Neempuu-uute.

Tukahduttaa täit ja rikkoo
saivareiden kuoren.

Ei tiedossa.
100 ml:n pullo
riittää yhteen
hoitokertaan
hiusten pituudesta riippumatta.

Nix Shampoo 1 % 59 ml

10 min

Hiukset pestään ensin tavallisella shampoolla, Permetriini.
huuhdellaan ja kuivataan huolellisesti pyyhkeellä. Shampoo levitetään hiuspohjaan
jakauksittain. Anna shampoon vaikuttaa 10
minuuttia ja huuhtele hiukset huolellisesti.

Aiheuttaa häiriötä täiden
hermostossa, minkä
seurauksena täit kuolevat.

1 pullo riittää
hartioille ulottuvien hiusten
hoitoon.

Uusintahoito
tarvittaessa
viikon kuluttua
tai myöhemmin.

Yli 6 kk ikäisille
yliopistonverkkolapsille. Voidaan
apteekki.fi
käyttää raskauden
ja imetyksen
aikana.

NYDA päätäiden häätöliuos
50 ml

1h

Suihkuta ja hiero liuos huolellisesti kuiviin
hiuksiin. Anna liuoksen vaikuttaa hiuksissa
1 tunnin ajan, jonka jälkeen kampaa hiukset
huolellisesti täikammalla.

Liuos tunkeutuu syvälle
täiden, nymfien ja
saivareiden hengitysteihin
aiheuttaen tukehtumisen.
Vaikutusmekanismi fysikaalinen.

Ei tiedossa.

Toista
tarvittaessa
8-10 vrk
kuluttua.

Ei raskaana
yliopistonverkkooleville, imettäville apteekki.fi
tai alle 2-vuotiaille
lapsille.

Tuotteelle on myönnetty
kansainvälinen AllergyCertified
-merkki, joka takaa sen, ettei
tuotteessa ole käytetty
tarpeettomia kemiallisia
lisäaineita.

Dimetikoni.

Tarvittaessa 7
päivän kuluttua
ja vielä 14
päivän
kuluttua.

LÄHDE

linicin.fi

paranix.fi

Tuote sopii
apteekkituotteet.fi
aikuisille ja yli 6
kuukauden ikäisille
lapsille.

Ei alle 2-vuotialle
lapsille. Ei suositella raskaana
oleville.

rausch.fi

Yli 2-vuotiaille
lapsille.

yliopistonverkkoapteekki.fi

TÄIDEN ESTOON
TUOTE

KÄYTTÖOHJE

VAIKUTTAVAT
AINEET

VAIKUTUSMEKANISMI

RIITTOISUUS

RAJOITUKSET

TUOKSU

LÄHDE

Hedrin Protect & Go Spray 200 ml

Käytä säännöllisesti aina hiusten pesun
ja kastelun jälkeen tai vähintään 2 kertaa
viikossa.

Aktiividioli
(1,2-oktaanidioli).

Aktiividioli® liuottaa pois täin
vahamaisen pinnan estäen
samalla ilmanottoaukkojen
sulkeutumisen, jolloin
täi menettää vettä
hallitsemattomasti, kuivuu ja
kuolee.

Riittoisa - Riittää
4 henkilölle noin
kuukaudeksi kaksi
kertaa viikossa
käytettynä.

Sopii 6 kk iästä
alkaen, myös
raskaana oleville
ja imettäville.

Raikas appelsiinin
ja mangon
tuoksu.

hedrin.fi

Linicin Prevent Spray 100 ml

Suihkuta kuiviin hiuksiin aamuisin.
Käsittelyn vaikutus kestää seitsemän
tuntia.

Munkinmarjauute
ja lemon
eukalyptus.

Tekee hiukset täille
näkymättömiksi ehkäisten näin
täitartunnat.

Yksi pullo riittää noin
kuukaudeksi yhdelle
ihmiselle (riippuu
hiusten pituudesta).
1 pullo sisältää noin
30 annosta.

Aikuisille ja
yli 2-vuotiaille
lapsille.

Miedosti
hajustettu.

linicin.fi

Rausch Pajunkuori – shampoo
200 ml (matkakoko 40 ml)

Pese shampoolla 2-3 kertaa viikossa.

Pajunkuoritisle
(salisyyli).

Perustuu pajunkuoritervan
tuoksuun, jota täit karttavat.

Yksi pullo riittää 30-45
käsittelykertaan.

Sopii raskaana
oleville ja yli
3-vuotiaille
lapsille.

Pajunkuoritisle
ja timjami.

rausch.fi

Bevitamed 100 ml ja 250 ml

Levitä shampoo kuiviin hiuksiin
ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti. Kampaa
hiukset pakkauksessa mukana olevalla
täikammalla. Pese täivaaran aikana
hiukset shampoolla 2 kertaa viikossa.

Olikodekeeniöljy,
vaahtoa
muodostavat
aineet, LPF™
(seesamiöljy,
akrylaattikopolymeeri).

Tukkii täiden hengitysaukot
ja kuivattaa täit.
Ennaltaehkäisevässä käytössä
tekee hiusten pinnan liukkaaksi.

Ei tiedossa.

Koko perheelle
1-vuoden iästä
alkaen.

Ei tiedossa.

itsehoitoapteekki.fi

Muista suojaava hoito erityisesti silloin kun täit ovat liikkeellä – yhteisleikeissä, kutsuilla, yökylässä ja koulujen alkaessa.

