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MAMY WSZY!
Cześć, mam na imię Klara, a to jest 
moje przedszkole.
Dziś wywiesiliśmy taki napis na 
drzwiach, ponieważ niektóre dzieci 
mają wszy. Moja mama mówi, że te 
malutkie owady nie są niebezpiec-
zne, ale są bardzo irytujące. Tak 
naprawdę wszy mogą ukąsić, 
podobnie jak komary. Ukąszenia 
mogą powodować swędzenie 
skóry głowy, co jest nieprzyjemne. 
Teraz musimy się ich pozbyć i 
każda rodzina w szkole musi 
sprawdzić, czy nie ma wszy.

DOBRZE UKRYTE
Moja mama również sprawdza, czy 
nie mam na głowie wszy. Sprawdza 
dokładnie włosy, używając 
grzebienia do wszy NYDA®. 
Zajmuje to dużo czasu, ponieważ 
wszy są tak małe, że musi 
sprawdzić włosy kosmyk po 
kosmyku. Ale i tak mam szczęście, 
bo podczas sprawdzania włosów 
opowiada mi wspaniałe historie. 
Wszy na wszystkich głowach czują 
się jak w domu, więc wiele można 
opowiedzieć.

WSZY
A niech to! Ja też mam wszy. Ale co 
to właściwie jest wesz?
Kim jestem? Jestem maleńkim 
owadem i składam jaja nazywane 
gnidami. Nie potra�ę latać ani 
skakać, ale świetnie biegam. Wśród 
ludzkich włosów czuję się jak w 
domu i nie lubię być sama, dlatego 
mieszkam z rodziną.

NYDA®
Aby jak najszybciej pozbyć się wszy, 
mama spryskuje korzenie każdego 
kosmyka włosów preparatem 
NYDA®, który jest odpowiedni dla 
dzieci. Wmasowuje płyn w moje 
włosy. Jest to miłe uczucie i ładnie 
pachnie. Mama mówi, że wszy są 
teraz schwytane, ponieważ NYDA® 
zawiera bardzo specjalny olej, który 
otacza wszy i jaja, i preparat musi 
pozostać we włosach przez 30 
minut. Podczas gdy płyn pracuje 
nad pozbyciem się wszy i jaj, mama 
pozwala mi grać na komputerze, 
także świetnie się bawię.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Piotr jest moim przyjacielem. 
Świetnie się razem bawimy. Czasami 
szepcze mi do ucha rzeczy, tak aby 
inne osoby tego nie słyszały. Gdy 
nasze włosy się stykają, wszy są w 
stanie migrować, co oznacza, że 
podróżują z głowy na głowę.

GRZEBIEŃ DO WSZY
Po 30 minutach NYDA® ma już 
schwytane wszystkie wszy, które 
potra�ą się poruszać. Mama 
następnie używa grzebienia do 
wszy NYDA®, aby usunąć te małe 
potworki z moich włosów, kosmyk 
po kosmyku. Tak naprawdę nie jest 
to konieczne, ale mama chce 
usunąć je wszystkie teraz, 
ponieważ są już schwytane. 
Pozostały tylko gnidy, które są 
jajami wszy. Są one bardzo 
odporne i solidnie przyczepione 
do włosów.

EKSCYTUJĄCE 
OPOWIEŚCI O WSZACH
Już nie mogę się doczekać kiedy 
wrócę do przedszkola i zobaczę się 
z Piotrem i innymi moimi 
przyjaciółmi. Jestem bardzo 
podekscytowana, ponieważ mam 
im wiele do powiedzenia, 
zwłaszcza o polowaniu na wszy. 
Oni też są zadowoleni, że NYDA® 
była w stanie wyeliminować wszy i 
że już jest po wszystkim.

SPRAWDŹ WYNIK 
LECZENIA PO 8 -10 
DNIACH
W każdym przypadku wynik 
leczenia należy sprawdzić po 8-10 
dniach. W razie potrzeby, aplikację 
należy powtórzyć w sposób 
opisany powyżej. Leczenie 
preparatem NYDA® jest bezpieczne 
i można je powtarzać kilkakrotnie.

WSZYSTKIE 
ZNIKNĘŁY!
Hurrrra!  NYDA® zadziałała.
W przedszkolu nie ma już wszy, 
ponieważ wszystkie rodziny 
sprawdzały swoje głowy w tym 
samym czasie.

NIE ZAPOMNIJ UMYĆ 
WŁOSÓW
Po 8 godzinach mama myje mi 
włosy moim zwykłym szamponem. 
Cieszę się, że moja mama i NYDA® 
zdołały tak szybko pozbyć się tych 
irytujących małych stworzonek.

Wszy głowowe powodują 
zazwyczaj silne swędzenie. 
Gdy bez przerwy masz 
ochotę podrapać się w głowę, 
nadszedł czas na dokładniejsze 
sprawdzenie włosów.

więcej informacji znajdziesz na:  www.wszyzglowy.pl
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