
10 důvodů, proč odvšivovat Kouzelným všiváčkem
1/ dostane z vlasů vši i hnidy, hned napoprvé
2/„kouzlo“ je ve více než pětistovce paten-
tovaných mikrospirál na zubech hřebenu, 
které hnidy zachytí a stáhnou
3/ funguje bez chemie a drahých 
šamponů, jen s kondicionérem 
nebo olejem
4/ sami si rozhodnete o tom, co na 
vlasy dáte, jasná volba pro mámy, 
které dbají na složení kosmetiky
5/ kupují pediatři, lékárnice, 
učitelky… 
6/ doporučuje 99 ze 100 rodičů, 
kteří už všiváček mají doma
7/ vhodný pro holky i kluky, zabere 
na všechny typy i délky vlasů
8/ šetrný k vlasům i vaší peněžence, 
s jedním všiváčkem vystačíte už napořád
9/ v kolektivech, kde na odvšivení používají 
Kouzelný všiváček, výskyt vší rapidně klesá
10/ cenově zvýhodněné balíčky pro rodinu, 
kamarádky i třídu

Vyčeše vši i hnidy, hned a bez chemie
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Na vši a hnidy neseženete nic účinnějšího, šetrnějšího a levnějšího
3 kroky, jak se s Kouzelným všiváčkem zbavit vší a hnid
1/ vlasy namočte, naneste na ně kondicionér nebo olej a rozčešte obyčejným hřebenem 
2/ Kouzelným všiváčkem vlasy důkladně vyčesávejte po pramenech od kořínků ke konečkům, 
průběžně všiváček omývejte
3/ když už na všiváčku nic není, vlasy umyjte běžným 
způsobem a máte hotovo
Po odvšivení všiváček používejte ke kontrole a prevenci. 
Několikrát v týdnu vlasy krátce pročísněte nasucho 
a na zubech hřebenu hned uvidíte, zda jsou čisté, 
nebo jsou vši zpátky. Při zavšivení vždy vyčesávejte 
namokro s kondicionérem. 

Jak zoufalá matka zvítězila nad dětskou vší 
Než naše děti začaly chodit do školky a školy, 
prakticky jsem nevěděla, co vši jsou. Když je donesly 
prvně, nejvíc jsem to s dlouhými vlasy odskákala já. 
Mohla jsem se udrbat. Veš jsem si však ve vlasech žád-
nou nenašla, až jsem skončila na kožním. Doktorka mi ale 
vši diagnostikovala už mezi dveřmi a doporučila nakoupit 
odvšivovací šampony celkem za víc než 500 korun. 
A tak jsme doma pět hlav šamponovali a vyčesávali, 
vyměnili a vyprali veškeré ložní prádlo, plyšáky, 
oblečení… a pak ještě mockrát. Přípravky z lékárny 
nezabíraly a zbavit se vší mě stálo velké nervy, úsilí 
i peníze. Byla jsem zoufalá. Pak mi kamarádka, která 
žije v zahraničí, doporučila patentovaný Nit Free 
Terminator (já mu říkám Kouzelný všiváček), který 
z vlasů vyčeše vši i hnidy a bez chemie. Můj první byl
z Amazonu za víc než pětistovku, ale zabral skvěle 
a nadchnul mě natolik, že jsem se rozhodla ho do Česka 
začít dovážet. Vy ho můžete mít za 279 Kč i s mým know-how. 
Káča B. (máma tří dětí)
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