
 
 

 

Pogosta vprašanja potrošnikov in odgovori proizvajalca v zvezi z izdelki 

HELPIC »PO«: 

 

Helpic »PO«  
(Helpic FLUID in Helpic GEL): 

 

Kakšne so prednosti uporabe izdelkov HELPIC – PO PIKU? 

Po nanosu se tekočina ali gel vpijeta v kožo skozi pore in skozi mesto vboda žuželke in z 

naravnim katalizatorjem nevtralizirata njen serum, zato srbenje in bolečina trajno ponehata. 

Je pa bistvenega pomena, da izdelek nanesete takoj po ožigu, ugrizu ali piku. Več časa kot je 

preteklo od pika, več izdelka morate nanesti. 

 

Kdaj lahko pričakujemo najboljšo učinkovitost? 

Najučinkovitejši je nanose izdelka takoj po ožigu, ugrizu ali piku. Dlje kot čakate, manjši bo 

takojšen učinek. Za optimalen učinek potrebujete - odvisno od vrste žuželke, ki vas je pičila, 

in od stanja vaše kože - od 1 do 3 kapljic tekočine ali približno enako količino gela, ki ju 

nanesete neposredno na rano. 

 

Kaj botruje hitremu učinku? 

Glavne sestavine izdelkov HELPIC – PO PIKU so rastlinski izvlečki (vsi naravni). Za nastanek 

najučinkovitejšega izdelka za blaženje težav po pikih žuželk se moramo zahvaliti tako 

zapletenim postopkom mešanja, pridobivanja izvlečka in obdelave posameznih sestavin, ki 

potekajo v natančno določenem vrstnem redu, kot tudi postopku polletnega zorenja. 

Tekočina in gel vsebujeta velik delež naravnega kalcija, ki ga za primere srbenja, alergij in 

sončarice predpisujejo tudi zdravniki – vendar v sintetični obliki. Za to, da telo in koža lažje 

sprejmeta sestavine v izdelkih HELPIC – PO PIKU poskrbi naravni katalizator. 

 

Koliko so izdelki HELPIC – PO PIKU naravni? 

Noben izdelek ne vsebuje amonijaka, sintetičnih sestavin ali kemikalij. Prav tako ne vsebujejo 

konzervansov. Sestavine serum žuželke nevtralizirajo in ne samo hladijo ali začasno blažijo, 

temveč ga trajno odstranijo. Vsi izdelki so dermatološko preizkušeni in koža jih dokazano 

zelo dobro prenaša. 

 

Proti katerim žuželkam so izdelki učinkoviti? 

Vsi izdelki  HELPIC – PO PIKU klinično dokazano blažijo posledice ožiga, pika ali ugriza 

komarjev, os, čebel, obadov in drugih pikajočih žuželk. Izdelki pa dolgotrajno blažijo tudi 

posledice ožiga meduz, ugrizov in opeklin rastlin iz družine kopriv (v teh primerih je 

učinkovitejši gel zaradi svoje posebne strukture). 

 

Ali so izdelki varni tudi za otroke? 

Vse izdelke HELPIC – PO PIKU lahko uporabljajo tudi otroci in ljudje z občutljivo kožo (saj so 

100 odstotno naravni!). Ni nevarno, če otrok izdelek po naključju tudi zaužije, saj so vsi 

izdelki HELPIC popolnoma nestrupeni. Zaradi ene sestavine – naravnega alkohola – pa okus 

izdelkov otrokom najbrž ne bo všeč. 

 

Ali imajo izdelki omejen rok trajanja? 

Tako tekočina kot gel pravzaprav nimata omejenega roka trajanja, če ju hranimo na sobni 

temperaturi. 

 



Ali so kakšne omejitve glede trajanja uporabe in doziranja? 

Za zdaj še ne poznamo primera alergije na katero koli sestavino izdelkov HELPIC pri ljudeh. 

Doziranje in trajanje uporabe zato nista omejena. Izdelke lahko brez strahu uporabljate tudi 

v času nosečnosti in dojenja. 
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