
Bijsluiter 

SHAMPOUXBALM 
 

Balsem voor het haar 
 
Wat zijn luizen? 
Hoofdluizen (Pediculus capitis) zijn kleine insecten zonder vleugels. 
Ze zijn zo klein dat ze moeilijk te zien zijn: het mannetje meet maar 1,5 mm, het vrouwtje 2 mm. 
Ze hebben 3 paar poten, voorzien van knijptangetjes, waarmee ze zich aan het haar vasthechten. 
Vrouwelijke luizen kunnen tot 10 eitjes per dag leggen, gedurende zo’n 20 tot 30 dagen. Deze eitjes 
worden neten genoemd. 
Door middel van een soort lijm worden ze vastgekleefd aan de basis van het haar. Na 8 tot 10 dagen 
komen de eitjes uit; na 15 dagen zijn deze kleine luisjes volwassen. 
 
Hoe krijgt men luizen? 
Luizen kunnen bij iedereen voorkomen. 
Ze gaan zonder probleem over van het ene hoofd naar het andere: 
• door direct contact, van haar op haar. 
• door contact van besmette voorwerpen, zoals mutsen, sjaals, kammen of borstels, met het haar. 
 
Hoe zijn luizen te herkennen? 
Jeuk achter de oren en in de nek, en letsels van de hoofdhuid, veroorzaakt door krabben, kunnen 
wijzen op de aanwezigheid van luizen. 
Daarom wordt in dat geval het haar best zorgvuldig onderzocht. 
De neten zijn witachtig en vastgekleefd aan de haarbasis. 
Ze zijn moeilijk te verwijderen, in tegenstelling tot schilfertjes, die gemakkelijk verwijderd kunnen 
worden. 
De luizen zelf zijn moeilijk te zien, maar vallen wel uit het haar bij het kammen. 
 
SHAMPOUXBALM verwijdert luizen en neten. 
De formule van SHAMPOUXBALM is met grote zorg samengesteld door de wetenschappers van 
Laboratoires Qualiphar. Dit maakt van SHAMPOUXBALM een ideaal product voor het ontwarren van 
haren en het gemakkelijker verwijderen van luizen en neten. 
 
Hoe te gebruiken: 
Om luizen te detecteren of de natte-kam-methode toe te passen: 
Bevochtig de haren en verdeel SHAMPOUXBALM over het haar. Laat even inwerken alvorens het 
product uit te spoelen. 
Kam nu de haren eerst naar voor om alle knopen uit de haren te verwijderen. 
Dit gaat vrij gemakkelijk dankzij de ontwarrende werking van SHAMPOUXBALM. Vervolgens kamt U 
de haren vanaf de schedelhuid met de luizenkam beetje per beetje naar achter boven een wit blad. De 
luizen vallen op het wit blad en U kan ze makkelijk zien. Herhaal dit proces dagelijks gedurende één 
week wanneer u gebruik maakt van de natte-kam-methode. U stopt wanneer er geen luizen en neten 
meer gedetecteerd worden. 
 
Verwijderen van luizen en neten: (gecombineerd met luizendodend product) 
Nadat het haar behandeld en gewassen is met een luizendodend product, verdeelt U 
SHAMPOUXBALM over het haar. Laat het product even inwerken gedurende 5 minuten alvorens het 
haar te spoelen. Nu kan U de haren makkelijk doorkammen, dankzij de ontwarrende werking van 
SHAMPOUXBALM. U kamt eerst de haren naar voor om alle knopen uit de haren te kammen. 
Vervolgens kamt U de haren vanaf de schedelhuid met de luizenkam zorgvuldig door terug naar 
achter zodat U alle luizen en neten verwijdert uit het haar. Dit gebeurt best boven een wit blad zodat U 
de verwijderde luizen en neten kan zien en wegwerpen. Ontsmet de luizenkam na iedere kambeurt. 
U kamt de haren op deze manier best gedurende minstens 8 opeenvolgende dagen om zeker alle 
resterende neten uit het haar te kammen. 
Indien na 8 dagen behandelen nog luizen of neten in het haar zitten, moet de volledige behandeling 
herhaald worden. 
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Voorzorgen bij gebruik: 
• Bij toevallig contact met de ogen of slijmvliezen, overvloedig spoelen met water. 
• Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan één van de bestanddelen van de balsem. 
• Dit product niet inslikken. 
• Raadpleeg een arts of het antigifcentrum (070/245.245) in geval van accidentele inname. 
 
Welke andere maatregelen tegen luizen zijn nodig? 
• Behandel alle voorwerpen die met het haar in aanraking zijn geweest met een antiparasitaire 

verstuiver, of was ze in de machine bij meer dan 60°C. 
• Controleer de andere gezinsleden op de aanwezigheid van luizen en behandel ze indien nodig. 
• Gebruik van een luizenwerend product (“repellent”) verhindert een besmetting of herbesmetting 

met luizen. 
 
Samenstelling: 
Gezuiverd water – Gedenatureerde alcohol – Polyquaternium-37 – Propyleenglycol dicapraat/ 
dicaprylaat – Quaternium-18 – Parfum – Ceteareth-25 – PPG-1 Trideceth-6 – Hibiscus Sabdariffa 
bloemextract – Triethanolamine – Stearamineoxide – Sorbitanoleaat – Fenoxyethanol 
 
Verpakking en bewaring: 
Fles met 150 ml balsem en luizenkam. 
Bij kamertemperatuur en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Laatste herziening van deze bijsluiter: 
05/04/2012 
 
Fabrikant en verdeler: 
QUALIPHAR NV, Rijksweg 9, 2880 Bornem. 


