Gaat het al kriebelen?

HOE GROOT IS
EEN HOOFDLUIS?
Een volwassen hoofdluis is
ongeveer net zo groot als een
sesamzaadje, namelijk 2 tot 3 millimeter.

Alles wat je moet weten over hoofdluis
VOORKOMEN

WAT IS HOOFDLUIS?
De hoofdluis is een klein, ongevleugeld insect van ongeveer 2 tot 3 millimeter
groot. Door de kleine afmeting en lichte kleur is deze parasiet soms lastig te zien.
•
•
•
•

Hoofdluizen leven van het bloed van mensen.
Een hoofdluis voedt zich zo’n 3 tot 6 keer per dag.
Vrouwtjes zuigen meer bloed. Dit hebben ze nodig om eitjes te leggen.
Hoofdluizen sterven buiten een mensenhoofd binnen 8 tot 48 uur door uitdroging.

LEVENSCYCLUS

Neet

Nimf

Vervel stadia

dag 1-2

na 7-10 dagen

na 9-20 dagen

Vrouwtje & mannetje

Met slechts 4-9 sprays beschermt Care Plus® Anti-Luis Preventie
2 dagen lang tegen besmetting met hoofdluis. Het werkzame
ingrediënt; IR3535, ruikt voor hoofdluizen heel onaangenaam
maar is voor mensen geurloos. Luizen zullen een persoon die
Care Plus® Anti-Luis Preventie gebruikt daarom vermijden.
Anti-Luis

•
•
•
•

Voorkomt dat de hoofdluis op het haar komt
Maakt het haar niet vet
Is geurloos
Geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden

Hoofdluis
Preventie
2 dagen

BEHANDELEN
De Care Plus® Anti-Luis Behandeling spray doodt hoofdluizen en
neten effectief in slechts één korte behandeling. De formule is
speciaal samengesteld om niet onmiddellijk uit te hoeven
spoelen. Het kan tot 8 uur op het haar blijven zitten.

Een vrouwtje legt gedurende
16 dagen ongeveer 4 tot 8
eitjes per dag.

Sterft
na 30-35 dagen

ZIJN HOOFDLUIZEN GEVAARLIJK?
Hoofdluizen zijn niet gevaarlijk en kunnen, in tegenstelling tot muggen en
teken, geen ziektes overbrengen.
Een hoofdluis kan zich snel vermenigvuldigen, waardoor de parasiet wel zeer
besmettelijk is. Door de korte levenscyclus en het relatief grote aantal
nakomelingen kan één vrouwtje al voor een flinke besmetting zorgen.

• Natuurlijke ingrediënten
• Maakt het haar niet vet

• Aangename geur
• Geschikt voor kinderen
vanaf 6 maanden

Hoofdluis
Behandeling

Controleer een week na behandeling
of deze succesvol is uitgevoerd. Een
achtergebleven neet is na 7 dagen
uitgegroeid tot een luis.

Werkt vanaf

5 min

HOE CONTROLEER JE OP HOOFDLUIS?
Controleer je kind regelmatig (1 keer per week) op hoofdluis.
Controleer bij daglicht. Tip: kam het haar uit boven wit papier om te
zien of er luizen uit het haar komen.

GOED OM TE WETEN

Controleer het haar lok voor lok met een fijntandige kam vanaf
de hoofdhuid. Reinig de kam na elke lok met een stuk papier.
Tip: crèmespoeling helpt om het haar makkelijker te kammen.

Hoofdluizen kunnen het hele jaar voorkomen. Na de schoolvakanties worden
kinderen vaker gecontroleerd op hoofdluis. Doordat luizen hierdoor vaker
worden ontdekt, lijkt het alsof er na de vakanties extra luizenplagen zijn.

Controleer het hele kapsel, maar vooral achter de oren, in de nek,
dicht op de hoofdhuid en in de staart/pony.

Hoofdluis in huis? Controleer dan alle gezinsleden. Maak daarnaast
een melding op school, de kinderopvang, de sportvereniging, ouders
van vriendjes etc.
Huisdieren brengen geen
luizen over op mensen.

Een hoofdluis zit graag op
warme, donkere plekken.

Hoofdluis verplaatst zich
via haar-op-haar contact.

WAAROM GEEFT HOOFDLUIS JEUK?

Hoofdluis heeft niets te
maken met slechte hygiëne.

Een hoofdluis springt
en vliegt niet.

Hoofdluis overleeft niet op
kleding, knuffels en beddengoed.

47%

van de mensen krijgt daadwerkelijk jeuk van
hoofdluis, maar de luis zelf kriebelt niet. Tijdens
het zuigen van een minimale hoeveelheid bloed
kan een allergische reactie van de huid, op het
speeksel van de luis, jeuk veroorzaken.

Care Plus® Anti-Luis Preventie en Care Plus® Anti-Luis Behandeling zijn verkrijgbaar bij de betere drogist en apotheek. Wil je meer weten over hoofdluis? Ga naar careplus.eu.

