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SHAMPOUX® Repel 
 
Preventieve spray tegen luizen. 
 
Wat zijn luizen? 
Hoofdluizen (pediculus humanus 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 met 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 is een besmetting met luizen te voorkomen? 
 Wanneer een luizenplaag gemeld wordt, moet het uitwisselen van mutsen, sjaals, kammen, 

borstels en andere voorwerpen die mogelijk besmet zijn, vermeden worden. 
 Gebruik van een luizenwerend product (“repellent”) houdt de luizen op afstand en verhindert 

besmetting. 
 
SHAMPOUX® Repel helpt om een besmetting of herbesmetting met luizen te voorkomen. 
SHAMPOUX® Repel bevast repellent 3535, een insectenwerende stof. Laboratoriumproeven hebben 
aangetoond dat deze stof in staat is de luizen op een afstand te houden en besmetting tegen te gaan. 
SHAMPOUX® Repel kan gebruikt worden: 
 in de periode na een behandeling, om herbesmetting te voorkomen. 
 preventief, om besmetting tegen te gaan. 
SHAMPOUX® Repel is ook geschikt voor jongere kinderen. 
Hoe te gebruiken? 
 Kan het haar. 
 Verstuif de lotion na het uitkammen gelijkmatig over het droge haar. 
 Laat het haar op een natuurlijke wijze drogen. 
Bij een luizenplaag is het aan te raden SHAMPOUX® Repel elke morgen te gebruiken om een 
optimale bescherming te garanderen. 
Voorzorgen bij gebruik: 
 Bij toevallig contact met de ogen of slijmvliezen, overvloedig spoelen met water. 
 Contact met plastiek (vb. brilmonturen) vermijden. 
 Dit product niet inslikken. 
 Raadpleeg een arts of het antigifcentrum (070/245.245) in geval van accidentele inname. 
 
Samenstelling (INCI) 
Ethyl Buthylacetylaminopropionate 20% - aqua – alcohol – propylene glycol – trisodium citrate – citric 
acid. 
 
Verpakking en bewaring 
Fles met 100 ml oplossing. 
Bij kamertemperatuur en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Fabrikant en verdeler: 
QUALIPHAR N.V., Rijksweg 9, 2880 Bornem. 
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Andere producten van het SHAMPOUX® gamma: 
SHAMPOUX® Shampoo: antiparasitaire shampoo met permethrine en piperonylbutoxide, die snel en 
doeltreffend luizen en neten doodt. Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakkin van 150 ml. 
SHAMPOUX® Vapo: antiparasitaire verstuiver met permethrine en piperonylbutoxide, die snel en 
doeltreffend luizen en neten doodt. SHAMPOUX® Vapo is ook geschikt voor de behandeling van 
voorwerpen zoals kleding en beddengoed. Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakkingj van 100 
ml. 
SHAMPOUX® Wash: verwijdert luizen en neten op kleding en beddengoed. Geschikt voor voorwas en 
handwas. Verkrijgbaar in een verpakking van 50 ml. 
SHAMPOUX® Balm Activ’ is een ideaal product voor het ontwarren van haren en het gemakkelijker 
verwijderen van luizen en neten. 
SHAMPOUX® Film: een volledige behandeling met lotion en shampoo voor het doden van luizen 
zonder insecticiden. Beiden bevatten dimethicone waardoor de luizen stikken onder een fijne film. 


