HANDLEIDING

belangrijk!
De behandeling ECHT na 9 dagen herhalen
Zorg dat de olie goed wordt opgevangen
en gooi het bij het restafval
maak de luizenkap volgens de voorschriften schoon voor hergebruik

1
Haar kammen en
in het haarnetje
doen

•Z
 et eerst alle benodigdheden klaar.
• Kam het haar goed.
•S
 top al het haar onder
het haarnetje. (Niet in
een knotje!)

Meegeleverd:
De Luizenkap©, 2 haarnetjes, watten,
talkpoeder, plastic opbergzakje en
trechtertje.
Extra benodigdheden: 1 liter olijfof zonnebloemolie, een luizenkam,
handdoek, teiltje, shampoo, knijper
of elastiekje, plastic zak, makkelijke
(oude) bovenkleding.

2
De Luizenkap©
met pijl naar voren
over het hoofd
trekken
•T
 rek de

kap even
goed uit
elkaar en
doe de kap
over het
hoofd met
de pijl naar voren.

•S
 top watten of wc- papier
in je oren, en ook in het
kuiltje achter je oren.
•D
 oe een handdoek om
je nek.

4

5

Knijper erop,
olie en kap in teiltje
olie goed over hele
laten glijden.
hoofd verdelen en
HAAR GRONDIG
10 minuten laten zitten KAMMEN en wassen.
•S
 luit het tuitje goed af
met een knijper.

• L aat de kap voorzichtig in
een teiltje glijden.

• V erdeel de olie goed
door je hoofd voorzichtig van voor naar achter,
en van links naar rechts
te bewegen.
Herhaal dit na
5 minuten.

•K
 am je haar grondig met
een luizenkam terwijl de
olie er nog in zit.

• L aat De Luizenkap minimaal 10 minuten op het
hoofd zitten.

•W
 rijf daarna shampoo,
zonder water, in het haar
en spoel dan uit. 1 à 2
keer herhalen.

3
Door de tuit olie
in de kap gieten

• Neem het trechtertje en
giet voorzichtig
500 à 1000 ml via het
tuitje in de kap.
•Z
 org dat er geen lucht
meer in de kap achterblijft. Wrijf luchtbellen
voorzichtig richting het
tuitje en zorg ervoor dat
de olie overal op het
hoofd zit.

6
schoonmaken
en opbergen

Volg de onderstaande
stappen nauwkeurig.
De Luizenkap© zal
anders verschrompelen.
•W
 as de kap grondig met
afwasmiddel.
•G
 oed drogen met een
föhn of handdoek.

• V ang de olie op in een
plastic zakje.

•B
 innen- en buitenkant
besprenkelen
met talkpoeder.

•G
 ooi het zakje bij het
restafval en niet door de
gootsteen of toilet!

•B
 erg de luizenkap
op in het meegeleverde
zakje.

