
Hedrin Treat & Go spray 
odstranjevanje

Hedrin Treat & Go je preprost in nezahteven način za odstranjevanje uši 
in gnid. Je lahek in nelepljiv ter se hitro in enostavno porazdeli po laseh. 
Zlahka se tudi spere iz las. Vsebuje Activdiol® 5%, ki ni kemični strup. 
Deluje fizično, poškoduje kožo uši in s tem pa povzroči, da uš dehidrira 
in pogine. Hedrin Treat & Go lahko varno uporabite tolikokrat, kot je 
potrebno, saj uši nanj ne razvijejo odpornosti.

•  Preprost nanos
•  Prijazen do kože
•  Brez neprijetnega vonja
•  Ne vsebuje pesticidov
• Brez sprožilcev astme

PREVIDNOSTNI UKREPI: 
Ne vsebuje hlapnih sestavin. Kljub temu upoštevajte običajne varnostne 
ukrepe in lase vedno držite stran od odprtega ognja.
Ne uporabljajte izdelka, če ste občutljivi na katero od sestavin.
Če se pojavijo kožni izpuščaji ali drugi znaki alergije, izdelek prenehajte 
uporabljati. Kožo očistite z milom in vodo ter poiščite zdravniško pomoč.
Ne nanašajte na poškodovano kožo. 
Ne pršite v oči in na obraz ter ne vdihavajte pršila.
Za odrasle in otroke, starejše od 6 mesecev. Pri uporabi pri otrocih, 
mlajših od 6 mesecev, je potreben zdravniški nadzor.
Če se slučajno vnese v oči, izperite z vodo. Če se draženje ne preneha, 
poiščite zdravniško pomoč.
Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, označenega na pakiranju.

Sestavine: oktan-1,2-diol 5 % (Activdiol®), PEG-6 kaprilni/kaprični 
gliceridi in voda.

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.
SAMO ZA ZUNANJO UPORABO NA LASEH IN LASIŠČU.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Hranite v originalnem pakiranju.

Proizvajalec: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 
5QH, UK.
Kontakt: Stada d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija; 
siinfo@stada.com
Patent: EP 1377162
Hedrin Treat & Go® in Activdiol® sta registrirani blagovni znamki podjetja 
Thornton & Ross Ltd.

POMEMBNO: Pred uporabo vedno preberite celotno navodilo za 
uporabo.
1. PRETRESITE pred vsako uporabo.
2.  VTRITE. Popršite in prekrijte lase od korenin do konic.
3.  POSUŠITE. Lase posušite s sušilcem ali naravno.
4.  PUSTITE na laseh čez noč ali čez dan, najmanj 8 ur.
5.  IZPERITE, normalno umijte lase.
6.  PONOVITE ČEZ 7 DNI za dokončanje postopka.
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