
Anti-lice lotion with lice protection factor
Unique combination of guaranteed e�  cacy and optimal convenience

- Kills lice and nits
- Keeps new lice away
- Fast acting: works in just 15 minutes. No need to leave the product on the hair for longer or sleep with it on.
- Silicone free: easy to wash out
- Insecticide free
- User-friendly applicator for easy spreading onto the hair

Read the leafl et carefully before treatment.

How do you use Elimax® lotion? 

STEP 1 : Spread the lotion onto dry hair
Wrap a towel around the shoulders and neck to prevent the product dripping onto skin and clothes. Use the easy applicator to apply 
Elimax® lotion directly onto the scalp. Be sure to cover the hair and scalp completely. Massage well from roots to tips, paying particular 
attention to the area behind the ears and the hairline at the back of the head. Leave the product on for 15 minutes without covering the 
hair. In the case of long hair, pin the hair up.

STEP 2 : Wash the hair
Apply regular shampoo to the hair, adding a minimal amount of water to work up a lather. Rinse out the foam using plenty of water. 
It may be necessary to shampoo the hair more than once. Afterwards, rinse well. The product is easier to rinse out with lukewarm water. 
Carefully combing the hair afterwards with a fi ne-toothed lice comb will further increase the success rate of the treatment. It is best 
to dry the hair using a towel since using a blow-dryer may increase scalp irritation. Check the hair after 7 days. In the majority of cases, 
a single treatment is su�  cient. If lice are still present after 7 days, repeat the treatment.

STEP 3 : Comb the hair
Carefully combing the hair afterwards with the fi ne-toothed Elimax® lice comb will further increase the success rate of the treatment.
• Comb through the hair with an ordinary comb or brush to get rid of any tangles.
• Then comb the wet hair with the fi ne toothed Elimax® lice comb.
• Divide the hair into 4 sections: from the forehead to the nape, then from one ear to another.
• Treat each section by isolating small tresses so that the head is visible.
• Comb each tress starting as close as possible to the head. Always comb from the top of the head to the bottom.
• Using the lice comb, remove each louse/nit that is found. Each tress that is lice/nit free can be put to one side.
• Clean the lice comb after each tress with a cotton pad or ball..

It is best to dry the hair using a towel since using a blow-dryer may lead to scalp irritation. Check the hair after 7 days. In the majority of 
cases, a single treatment is su�  cient. If lice are still present after 7 days, repeat the treatment.

What is Elimax® lotion?
Elimax® lotion (patent pending) is a transparent liquid made up of a specially developed oil and a lice protection factor (LPF™). The special polymeric oil was 
specifi cally selected for maximum e� ect on head lice. The mixture has a double action: it blocks the breathing holes of the louse, and dehydrates and shrivels 
the skin of the insect. Elimax® lotion does not contain neurotoxic insecticides, so there is no risk of resistance developing. Elimax® lotion does not contain 
silicone (dimethicone), so it leaves no greasy residue on the hair. For maximum protection against new lice, Elimax® lotion contains LPF™. This factor makes 
the hair unattractive to lice. Hair treated and washed with Elimax® lotion is less likely to be infested by new lice.

How does Elimax® lotion protect the hair against new infestations?
LPF™ is a combination of a polymer (acrylate) and oil-soluble substances that makes the surface of the hair less attractive for lice to crawl on. Research 
has shown that lice are less likely to stay on hair and tissue that has been treated with Elimax® lotion. Visit our website www.elimax.com for more practical 
information about head lice prevention and treatment

Precautions
Do not use in case of hypersensitivity to any of the ingredients. In the event of a rash or signs of irritation/allergy, stop the treatment and wash your hair 
with your regular shampoo. Do not use this product if the scalp is already very irritated or damaged. Several applications may be needed in cases of heavy 
infestation (> 85 lice/head).
Make sure you wash the product out well. This may take several shampooings. Always leave the treatment on for the full 15 minutes. Do not use the product 
under occlusion, e.g. by covering the hair with a shower cap or tin foil. Avoid the product dripping onto the body (neck, shoulders and chest) by wrapping a 
towel around the shoulders. If the product does come into contact with the skin, be sure to wash it o�  using soap.
Avoid any contact with the eyes and mucous membranes (mouth and nose). If the product comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with water.
 
For external use only.
In the event of accidental ingestion or aspiration, contact a doctor or your local anti-poison centre.
Keep out of the reach of children.
Keep treated hair away from naked fl ames.

Possible side e� ects
Elimax® lotion is well tolerated when used regularly. In rare cases, the following adverse events may occur:
- Skin rash and irritation
- Slightly pu� y or prickly eyes
- Peeling scalp

Contraindications
There are no data on use by pregnant or breastfeeding women. In the event of lice infestation during pregnancy or breastfeeding, consult your GP.
This product is only suitable for head lice (not suitable for pubic or body lice).
Not suitable for children under 12 months.

Composition
Oligodecene oil, LPF™ (sesame oil, acrylate copolymer), fragrance.

Storage conditions
Store the product between 5 °C and 25 °C and protect from light.

Packaging and expiry date
100 ml container (CE0120) + comb (CE)
Do not use the product after the expiry date mentioned on the package.
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Loção antipiolhos com fator de proteção contra piolhos
Combinação única de efi cácia garantida e maior comodidade na utilização

- Elimina piolhos e lêndeas
- Impede a reincidência de infestações
-  Efeito rápido: atua em apenas 15 minutos. Não necessita de deixar atuar por mais tempo, nem de dormir com o produto no cabelo.
- Sem silicone: fácil de lavar
- Sem inseticida
- Aplicador de fácil utilização, permite uma boa aplicação no cabelo

Leia atentamente as instruções de utilização deste produto antes da sua aplicação.

Como utilizar Elimax® loção? 

PASSO 1 : Aplicar a loção no cabelo seco
Coloque uma toalha sobre os ombros e pescoço, de forma a proteger a pele e a roupa. Aplique Elimax® loção diretamente no couro 
cabeludo com a ajuda do aplicador. Certifi que-se de que a loção cobre completamente todo o cabelo e couro cabeludo. Massaje 
bem da raiz até às pontas, com especial atenção na área atrás das orelhas e na linha do cabelo na parte de trás da cabeça. Deixe atuar 
durante 15 minutos sem cobrir o cabelo. No caso de cabelos longos, prender o cabelo para cima.

PASSO 2 : Lavar o cabelo
Aplique o champô que regularmente usa, adicionando a quantidade mínima de água sufi ciente para fazer espuma. Enxague 
abundantemente com água. Pode ser necessário aplicar champô mais de uma vez. Em seguida, enxague bem. O produto é mais fácil 
de enxaguar com água morna. Pentear o cabelo cuidadosamente depois da lavagem com um pente de dentes fi nos para piolhos irá 
aumentar ainda mais a efi cácia da aplicação. Recomenda-se secar o cabelo com uma toalha, uma vez que a utilização do secador pode 
aumentar a irritação do couro cabeludo. Verifi que o cabelo passados 7 dias. Na maioria dos casos, uma única aplicação é sufi ciente. 
No entanto, se ainda verifi car a existência de piolhos, repita a aplicação.

PASSO 3 : Pentear o cabelo
Pentear o cabelo, cuidadosamente, com o pente de dentes fi nos para piolhos Elimax®, após lavar o cabelo vai aumentar ainda mais a 
efi cácia da aplicação do produto.
• Desembarace o cabelo com um pente ou escova normal.
• Em seguida, penteie o cabelo molhado com o pente de dentes fi nos para piolhos Elimax®.
• Divida o cabelo em 4 secções: da testa até a nuca, depois de uma orelha à outra.
• Trate cada secção isolando pequenas madeixas para que couro cabeludo fi que visível.
•  Penteie cada madeixa, começando sempre o mais próximo possível do couro cabeludo. Penteie sempre a partir do topo da cabeça 

para baixo.
• Usando o pente, remova cada piolho/lêndea que encontrar. Separe as madeixas livres de piolhos/lêndeas.
• Após pentear cada madeixa, limpe o pente com um lenço de papel.

Recomenda-se secar o cabelo com uma toalha, uma vez que a utilização do secador pode causar irritação no couro cabeludo. Verifi que 
o cabelo passados 7 dias. Na maioria dos casos, uma única aplicação é sufi ciente. No entanto, se ainda verifi car a existência de piolhos, 
repita a aplicação.

O que é Elimax® loção?
Elimax® loção (patente pendente) é um líquido transparente constituído por um óleo e um fator de proteção contra piolhos (LPF™) especifi camente 
desenvolvidos para o efeito. O óleo polimerizado utilizado na sua composição foi especifi camente selecionado para obter o máximo efeito na eliminação 
dos  piolhos. A mistura tem uma dupla ação: asfi xia e desidrata o parasita. Elimax® loção não contém inseticidas neurotóxicos, portanto, não há risco de 
desenvolvimento de resistência. Elimax® loção não contém silicone (dimeticone), não deixando qualquer resíduo gorduroso no cabelo. Para a máxima 
proteção contra a reincidência de infestações de piolhos, Elimax® loção contém LPF ™. Este componente tem um efeito repulsivo nos piolhos. 
A lavagem e aplicação de Elimax® loção no cabelo torna-o menos suscetível de ser infestado novamente por piolhos.

Como é que Elimax® loção previne novas infestações?
O componente LPF™ é constituído pela combinação de um polímero (acrilato) e substâncias solúveis em óleo que torna a superfície do cabelo menos 
suscetível de atrair piolhos. Estudos demonstraram que os piolhos são menos propensos a fi car no cabelo e tecido nos quais tenha sido aplicada Elimax® 
loção.

Precauções
Não utilizar em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes. No caso de uma erupção cutânea ou sinais de irritação/alergia, interromper 
a aplicação e lavar o cabelo com seu champô habitual. Não use este produto se o couro cabeludo já está muito irritado ou apresenta lesões. Podem ser 
necessárias várias aplicações em caso de infestação grave (> 85 piolhos/cabeça).
Certifi que-se de que enxagua bem o produto do cabelo, o que poderá implicar várias lavagens. Deixar sempre o produto atuar durante 15 minutos. 
Não use o produto sob oclusão, por exemplo, cobrindo o cabelo com uma touca de banho ou folha de alumínio. Evite que o produto pingue no corpo 
(pescoço, ombros e peito) envolvendo uma toalha em volta dos ombros. Se o produto entrar em contacto com a pele, lave-a com sabão.
Evitar qualquer contacto com os olhos e mucosas (boca e nariz). Se o produto entrar em contacto com os olhos, lavar abundantemente com água.
Apenas para uso externo. 
Em caso de ingestão ou aspiração acidental, contactar um médico ou o centro anti-venenos local.
Manter fora do alcance das crianças.
Mantenha os cabelos com o produto aplicado afastados de chama direta.

Possíveis efeitos secundários
Elimax® loção é bem tolerado quando usado regularmente. Raramente podem ocorrer os seguintes efeitos secundários:
- Erupção cutânea ou irritação na pele 
- Olhos ligeiramente inchados ou irritados
- Descamação do couro cabeludo

Contraindicações
Não existem dados relativos à utilização em grávidas ou mulheres a amamentar. No caso de infestação durante a gravidez ou período 
de amamentação, consulte o seu médico.
Este produto destina-se apenas à eliminação dos piolhos da cabeça (não é apropriado para os piolhos púbicos ou do corpo).
Não é indicado em crianças com idade inferior a 12 meses.

Composição
Óleo oligodeceno, LPF™ (óleo de sésamo, copolímero de acrilato), perfume.

Condições de conservação
Conservar o produto entre 5°C e 25°C. Proteger da luz.

Embalagem e prazo de validade
Frasco de 100 ml (CE0120) + pente (CE)
Não utilizar após o prazo de validade impresso na embalagem.
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