
ZNEBITE SE PRŠIC  
IN SI POVRNITE ZDRAVJE  

IN DOBRO POČUTJE.

*Preizkuse izvedel neodvisni laboratorij Laboratoire TEC, decembra 2017./ **TEC labs – Poročilo o nadzoru kakovosti – April 2018

Alergije so bolezni, ki so v svetovnem merilu na četrtem mestu po številu bolnikov, število 
prizadetih oseb pa vztrajno narašča. V Evropi je na pršice alergičnih 150 milijonov ljudi in 
tako pršice predstavljajo glavni vir alergij.*

Raztopina ExAller® je rezultat inovativnega postopka 
s klinično dokazano učinkovitostjo. Je popolnoma 
naravna in posnema agregacijske feromone, ki jih 
pršice uporabljajo za združevanje v skupine. Omogoča, 
da se pršic znebimo v 3 preprostih korakih.

Najprej z bombažno tkanino prekrijemo vzmetnico,  
iz katere želimo odstraniti pršice. Po tkanini razpršimo 
raztopino ExAller, ki zvabi pršice iz vzmetnice. Pršice 
nato odstranimo s toplim pranjem tkanine v pralnem 
stroju (60 °C).

Raztopina ExAller® ob posameznem nanosu  
v tkanino privabi 82 % pršic.*

EDINSTVEN IN INOVATIVEN NAČIN DELOVANJA

Znanstvene in klinične raziskave kažejo, da raztopina ExAller® varno in učinkovito odstrani 99 % pršic iz 
vzmetnic, preprog, posteljnin, oblazinjenega pohištva in drugod. 
Rezultat? Bistveno olajšanje simptomov alergije na pršice.

Centralno ogrevanje, okna z dvojno zasteklitvijo, 
pogoste kopeli in toplotna izolacija prispevajo k 
ohranjanju toplote in vlage v domovih, hkrati pa 
ustvarjajo idealno okolje za razvoj pršic. Zato so 
alergije na pršice zaradi sprememb življenjskega sloga 
v porastu.

Alergijska reakcija na pršice je odziv imunskega 
sistema na iztrebke in telesca odmrlih pršic, ki delujejo 
kot alergeni.  Med alergijske reakcije na pršice sodijo:  
• Alergijski rinitis (zamašen nos)
• Konjunktivitis (vnetje oči)
• Astma, stiskanje v prsnem košu in sopenje
• Atopijski dermatitis (luskasti, vnetni kožni izpuščaj)

Spanje na vzmetnici, v kateri mrgoli pršic, lahko resno 
vpliva na kakovost življenja in povzroči:
• Motnje koncentracije in pozornosti
• Slabo učinkovitost na delu ali v šoli
• Utrujenost in zaspanost
• Motnje razpoloženja
• Slabšo kakovost družabnega življenja

ALERGIJE V MODERNEM SVETU  
PREDSTAVLJAJO VELIKO NADLOGO.

Za uspešno preprečevanje teh simptomov je bistvenega pomena, da - v primeru resnih alergijskih stanj, vzporedno 
s klasičnim zdravljenjem in/ali imunoterapijo -  poskrbimo za zmanjšanje količine pršic in posledično alergenov  
v našem domu. To še posebej velja za naše vzmetnice.
V ta namen vam Ewopharma predstavlja izdelek ExAller®, 100 % naravno mešanico eteričnih olj melise  
in limonske trave, ki pomaga preprečevati alergije na pršice.

PRŠIC V ENI VZMETNICI
DO 2 MILIJONA

Primer

NA TEDEN TAKO 

PRŠIC.**
ODSTRANIMO 99 %

V prvih treh tednih z enim nanosom

     PRI ZDRAVLJENJU IN PREPRECEVANJU
 ALERGIJSKIH REAKCIJ NA PRŠICE



KORAK 1
PRISTOP: PRIPRAVITE TEREN
Najprej morate »pripraviti teren« tako, da s postelje 
odgrnete pregrinjalo in/ali odejo. Na vzmetnici mora  
ostati ena sama (bombažna) rjuha ali zaščita za 
vzmetnico. Istočasno lahko na odstranjevanje pršic 
pripravite tudi vzglavnik tako, da snamete njegovo 
prevleko in jo preprosto položite nanj.

KORAK 2
STRATEGIJA, KI TEMELJI NA SELITVI:  
ZVABITE PRŠICE
Pršice morate najprej privabiti in ujeti, da jih boste lahko 
odstranili. V ta namen enakomerno razpršite raztopino 

ExAller po celotni površini rjuhe (in po prevleki za 
vzglavnik). Plastenko pri tem držite 30 cm od rjuhe - 
razpršite enkrat na vsakih 30 cm2. Zatem počakajte  
1 do največ 2 uri, da se pršice preselijo v vlakna rjuhe.

KORAK 3
NEPOSREDNI NAPAD: ZNEBITE SE PRŠIC
Pršic se znebite tako, da preprosto odstranite rjuho,  
v kateri so se zbrale, in jo operete v pralnem stroju  
pri 60 °C.

Postopek odstranjevanja pršic dokončate tako, da 
vzmetnice in vzglavnike posesate s sesalnikom s 
HEPA filtrom. 

PREPROST IN UČINKOVIT: 3 KORAKI ZADOSTUJEJO

1 nanos na teden prve 3 tedne,  
da se znebite 99 % pršic.

PRVA UPORABA: 
ODSTRANJEVANJE  
PRŠIC

1 nanos na mesec,  
da preprečite ponovno 
naselitev.

PREPREČEVANJE 
PONOVNE  
NASELITVE

DRUGE PREDNOSTI:
Vsestranski:

primeren tudi  
za kavče,  

preproge, fotelje 
 in podobno.

Okolju 
prijazen:
izvleček eteričnih 
olj, razredčen 
v vodi, HDPE 
plastenka -  
100 % primerna 
za recikliranje.

Na voljo v 
lekarnah in 
specializiranih 
prodajalnah.

Stroškovno 
učinkovit:
manj kot 5 EUR 
na mesec na 
vzmetnico za 
preprečevanje 
ponovne 
 naselitve pršic.

Enostaven  
in  
kompakten.

RAZPOLOŽLJIVA PAKIRANJA

75 ML PLASTENKA
19.95 €

150 ML PLASTENKA
29.95 €

  
 8 NANOSOV 4 NANOSI
 ZA ENOJNO ZA DVOJNO  
   POSTELJO  POSTELJO

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:
Ewopharma d.o.o.
Cesta 24. junija 23 | 1231 Ljubljana-Črnuče | T: +386 (0) 590 848 40 
info@ewopharma.si
ExAller® je medicinski pripomoček. SI.20.EXALLER.07, marec 2020. Preberite si tudi naše obvestilo o zasebnosti, objavljeno  
na spletni strani ewopharma.si/politika-zasebnosti.
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