Saç biti - gitgide büyüyen bir sorun
Saç biti sorunu 1990'lı yıllardan bu yana
artmıştır. Bugün özellikle 3 ile 11 yaş arasındaki
çocuklar etkilenmektedir. Bitlerin yarattığı en
büyük
sorunlar
genellikle
okullarda
ve
anaokullarında eğitim dönemi başladığında fark
edilir. Bitler kafa derisinin yakınında gelişir. Bitler
ne atlayabilir ne de uçabilir. Bu yüzden bitin bir
başka insana geçebilmesi ve onu enfekte
edebilmesi için yakın temas veya saç-saça temas
gereklidir. Günümüzde birçok çocuk ve yetişkin
büyük temas alanlarına sahip olduğundan ve
birçok insanla karşılaştığından bitlerin yayılma
riskleri artmıştır. Saç bitleri yalnızca çocuklar
arasında değil tüm aileler için büyüyen bir
sorundur
çünkü
bitler
keşfedilip
tedavi
edilemeden tüm aile üyelerine kolayca geçebilir.
Neden NitFree kullanmalıyım?
Bugün piyasada bulunan çoğu ürün başlıca
bitlerle mücadele etmeyi amaçlar ama genellikle
sirkeleri (yumurtaları) yok etmede aynı derecede
etkili değildir. Bu da birçok tedavinin uzun bir
süre boyunca yerine getirilmesi gerektiği birkaç
tedaviyi içerdiği anlamına gelir. Yumurtalar ve
bitlerle aynı anda mücadele eden NitFree'nin
kullanılması bitlerin biyolojik yaşam döngüsünü
bozar. Yumurtalar çatlama şansına sahip olmazlar
ve bu da bitlerin çoğalamaması anlamına gelir.
Böylece tedavi süresi önemli ölçüde kısaltılabilir.
Tıbbi Ürünler Ajansı bitlenmeyi tedavi etmek için
saçları ince dişli bir tarakla taramanın önemini
vurgular. Britanya Tıp Dergisinde yayınlanan bir
çalışma reçetesiz bit tedavilerine göre taramanın
dört kat daha etkili olabileceğini göstermiştir.
NitFree'yi diğer taraklardan ayıran özellik mikro
yivli dişleridir, yani aynı anda hem yumurtalar
hem de bitler taranarak çıkarılabilir. Geleneksel
bir bit tarağını kullanırken çoğu zaman tutkalımsı
bir salgıyla saça yapışmış yumurtaları saçtan
ayırmak zordur. NitFree tarak dişleri arasındaki
mesafe 0,2 mm'den azdır, bu da en küçük bitlerin

ve yumurtaların da taranarak çıkarıldığı anlamına
gelir.
NitFree
paslanmaz
çelikten
yapılmıştır.
Dayanıklıdır ve zor aşınır ve zarar görmeden
kimyasal bit tedavilerine maruz kalabilir. Tekrar
kullanıldığında hem şeklini hem görünümünü
korur çünkü NitFree lazer teknolojisi kullanılarak
hassasiyetle
tasarlanmıştır.
Tarak
sterilize
edilebilir ve yayılma riski olmadan tüm aile
üyeleri tarafından kullanılabilir.
Kısa bir süre önce kimyasal tedavi kullanımının
dirençli bit türlerine yol açtığı konusunda raporlar
yazılmıştır. NitFree ile taramak yayılmaya katkıda
bulunmaz.
NitFree’nin eşsiz konseptleri
Dayanıklı ve sterilize
edilebilir
Paslanmaz çelikten yapıldığı
için hem şeklini hem de
görünümünü korur.
Daha iyi kavrama için lastik
bantlar
Elleriniz nemli veya sabunlu
olsa bile tarak kaymaz.
Uzun tarak dişleri
Daha iyi ulaşma. Her tarayışta
daha fazla bit ve yumurta
taranarak çıkarılabilir.
Tarak dişleri arasında yakın
mesafe
Tararken en küçük yumurtalar
ve bitler bile çıkarılır.

Eşsiz mikro yivler
Yumurtalar aynı anda hem
parçalanıp hem de dışarı
çıkarılır. Mikro yivlerin
hassas tasarımı ve
yuvarlak uçları tarama
işlemi sırasında ne saça ne
de kafa derisine zarar verir.

NitFree hakkında müşteri yorumları
"Aylardır bu parazitle mücadele ediyoruz umutsuzca... Bir satıcı ve pazarlamacı olarak
NitFree’nin övüldüğünü duydum ve şöyle
düşündüm: "peki, göreceğiz bakalım! Övgüye
değer mi...". Kendi deneyimimle şunu
söyleyebilirim: işe yarıyor! Taradık, taradık ve
taradık! Artık eskiden heyecanla arayıp cımbızla
ayıklamaya çalıştığımız yumurtalardan kurtulduk.
Tek bir taramayla. Kendi tarağına sahip olmayan
biri olarak bunu okuyorsanız, size en içten
önerim, gidip bir tane alın."
Sofie, iki "kalın saçlı" çocuk annesi
"Merhaba, sadece bu muhteşem tarak için yazıp
teşekkür etmek istedim! Tarağınızı yaklaşık iki
hafta kullandıktan sonra hepimiz bitlerden
tamamen kurtulduk. Tarağın kıvırcık saçta yararlı
olup olmayacağı konusunda başta biraz
kuşkuluydum ama çok işe yaradı. Aslında
Nitfree'nin normalde kullandığımız diğer
taraklardan bile daha iyi olduğunu
düşünüyorum."
Tanja, iki kıvırcık saçlı çocuk annesi
"3 gün içinde bitlerimizden kurtulduk ve bit
tedavilerini bıraktık. Taraktan çok memnunuz.
Evde sorunun çözümünün her zaman bulunması
iyi."
Per, üç çocuk babası

NitFree nasıl kullanılır
NitFree'yi
banyoda
kullanın,
taramadan sonra tarağı akan
kolayca temizleyebilirsiniz.
1.

Saçınız kuru olmalı veya statik elektriği
azaltmak
için
saçınızı
hafifçe
nemlendirin

2.

Saçı ayırmak ve dolaşık saçları açmak
için normal bir tarak veya fırça kullanın.

3.

Saçı
küçük
bölümlere
ayırın
ve
NitFree'yi her bölümden dikkatlice
geçirin. Her taramada tarağa nelerin
takıldığına bakın. Tarağı beyaz bir
kâğıda veya aynaya sallarsanız daha iyi
görebilirsiniz. Yumurtaları yakalamak
için kafa derisine mümkün olduğunca
yakın taramak önemlidir. Taradığınız
bölümler
henüz
taranmamış
bölümlerden ayrı tutulmalıdır.
Her tarama arasında tarağı temizleyin.
Tarağı akan suya tuttuğunuzda tarak
dişlerini dikkatlice ayırırsanız bütün
bitler
ve
sirkeler
yok
olacaktır.

4.

5.

SAÇ BİTİ?

böylece
her
suyun altında

İşiniz bittikten sonra tarağı sıcak suda 1
dakika kaynatarak NitFree'yi sterilize
edin. Kullanmış olabileceğiniz tüm diğer
tarakları veya fırçaları temizlemeyi
unutmayın.

Bütün bitler ve sirkelerden kurtuluncaya kadar
yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Tedaviyi bitirdikten
sonra sorunları erken keşfetmeniz ve bitlerin
yayılmasını önlemek için NitFree ile düzenli olarak
taramaya devam etmenizi öneriyoruz.
Ailede birisini tedavi ettiğinizde diğer aile
üyelerinin de etkilenip etkilenmediğini kontrol
etmeyi unutmayın, böylece herkes aynı anda
tedavi edilebilir.

Siz de LusFri.nu olun
Kontrolü elinize alın –
yumurtalardan başlayarak

www.LusFri.nu
NitFree büyük sağlık mağazalarında ve
www.LouseFri.nu'de satılmaktadır.
Farklı dillerde daha fazla bilgi ve kullanıcı
talimatları için: www.LouseFri.nu veya
eposta: info@lousefri.nu.
Kuzey Ülkelerinde pazarlama:

LusFri
Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
İsveç
Tel: +46 (0)73 - 503 3436

www.LusFri.nu

bitlerden hızla kurtulun.
NitFree – yumurtaları ve bitleri aynı anda
çıkaran eşsiz mikro yivli bit tarağı.
Paranızın karşılığı ve dayanıklı. Alerjisi
olanlar için önerilir.

