
Co o těchto vetřelcích možná nevíte:

VŠI? NEPANIK AŘTE!

Přelézají po vlasech a pokožce hlavy Přelézají po vlasech a pokožce hlavy 
Vši neumí létat ani skákat.Vši neumí létat ani skákat.

Vamousse pěnu zakoupíte
v lékárně jako volně 
prodejný přípravek.

Vamousse pěnu zakoupíte
v lékárně jako volně 
prodejný přípravek.

Účinné řešení 
je dostupné 
bez předpisu lékaře.

Účinné řešení 
je dostupné 
bez předpisu lékaře.

Od domácích 
mazlíčků se vešmi 
nenakazíte. 

Od domácích 
mazlíčků se vešmi 
nenakazíte. 

KAŽDÝKAŽDÝ
Nezáleží na tom, jak čisté jsou 
Vaše vlasy nebo domácnost.
Nezáleží na tom, jak čisté jsou 
Vaše vlasy nebo domácnost.

Vši jsou  č.2Vši jsou  č.2
nejčastějším problémem 
u dětí, hned po běžném 
nachlazení.

nejčastějším problémem 
u dětí, hned po běžném 
nachlazení.

může chytit vši

Nejčastěji napadají děti 
ve věku 3 - 11 let. 

Někdy i opakovaně.
Každý rok chytí vši jedno z pěti dětí.

1 2 3 4 5

Rodiče a sourozenci 
často chytí vši 
od svých dětí.

Prověřte každého 
člena rodiny, 

nejlépe každý týden!

2 týdny po 
nákaze

Jenda přehlédnutá hnida
 = riziko opětovného zavšivení.

Životní cyklus 
vši je 40 dní.

Zamezte opětovné nákaze. 
Nesdílejte s ostatními:

hnidy

7-10
dní7-10

dní

naklade 50-150 
vajíček

nymfy

dospělci

Přenáší se pouze mezi lidmi, 
nejčastěji kontaktem 
hlava-hlava.

Přenáší se pouze mezi lidmi, 
nejčastěji kontaktem 
hlava-hlava.

Přibývá vší odolných 
vůči pesticidům. 
Vamousse, i když NENÍ 
pesticid, zlikviduje 
i ty odolné, včetně hnid.

svědění 
se může 
dostavit 

za 4-6 týdnů 
od nákazy



ODVŠIVENÍ
„Brrr, má vši!! Pomóc!!”

PREVENCE
„Ve škole se vyskytly vši...“

Zdravotnický prostředek. 

Před použitím přípravku si pečlivě 

přečtěte návod k použití.
www.vamousse.cz

VAMOUSSE VÁS SPOLEHLIVĚ 
OCHRÁNÍ PŘED VEŠMI I PANIKOU! 

✔ BEZPEČNÉ POUŽITÍ              ✔ revoluční receptura               ✔ spolehlivá účinnost

15min

PROKAZATELNĚ ZABÍJÍ 
100% VŠÍ I HNID DO 15 MINUT!

  působí rychle a spolehlivě
  pěna se příjemně aplikuje
  nemastí vlasy
  neobsahuje pesticidy 

    ani silikonový olej
  pro děti již od 2 let

pěna 160ml + hřebínek na vyčesání

  zastavuje šíření vší
  po 4 použitích zabíjí 

     prokazatelně 100% vší
  vhodný pro použití 

     každý den
  příjemně pění i voní
  neobsahuje pesticidy 

     ani silikonový olej

šampon 200ml

Distributor v ČR/Dovozca do SR: 
NextForce a.s., Fibichova 41, 537 01 Chrudim, Česká republika
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