
Bijsluiter 

SHAMPOUX® FILM, 
lotion en shampoo 

 
Een alternatieve manier om luizen te doden. 
 
Wat zijn luizen? 
Hoofdluizen (Pediculus 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 men 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 zijn luizen te herkennen? 
Jeuk achter de oren en in de nek, en letsels van de hoofdhuid, veroorzaakt door krabben, kunnen 
wijzen op de aanwezigheid van luizen. Daarom wordt in dat geval het haar best zorgvuldig 
onderzocht. De neten zijn witachtig en vastgekleefd aan de haarbasis. Ze zijn moeilijk te verwijderen, 
in tegenstelling tot schilfertjes, die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. De luizen zelf zijn moeilijk 
te zien, maar vallen wel uit het haar bij het kammen. 
 
SHAMPOUX® FILM. 
SHAMPOUX® FILM is een alternatieve behandeling om luizen te doden. Eerst moeten de haren 
behandeld worden met een lotion, nadien gewassen met de bijhorende shampoo. Beide producten 
bevatten dimethicone. 
Ze mogen gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding. 
• SHAMPOUX® FILM, Lotion 

De lotion bevat dimethicone en een vluchtig bestanddeel. 
Na aanbrengen van de lotion verdampt het vluchtige gedeelte en blijft er een fijne film achter op 
de hoofdhuid en het haar. Op deze manier worden de ademhalingsorganen van de hoofdluis 
afgesloten en stikken de luizen. Dit is een alternatief, mechanisch proces zonder insecticiden. Er 
komen geen toxische stoffen aan te pas. De lotion is zacht voor de huid en geschikt voor alle 
leeftijden. 

• SHAMPOUX® FILM, Shampoo 
De samenstelling van de shampoo geeft volgende eigenschappen: 
• Verwijdert de achtergebleven fijne film van de lotion en het dode materiaal. 
• Herstelt het haar en voelt na gebruik niet vettig aan. 
• Maakt het haar makkelijk doorkambaar. 
• Is geschikt om na de behandeling dagelijks te gebruiken om de eventueel overgebleven luizen 

en neten makkelijk weg te kammen. 
 
Voordelen SHAMPOUX® FILM: 
• Een alternatieve manier om luizen te doden, indien een behandeling met insecticiden ongewenst 

of niet doeltreffend is 
• Gebruiksvriendelijk: SHAMPOUX® FILM biedt een volledige behandeling met lotion en shampoo 
• Geurloos en kleurloos 
• Bevat geen insecticiden 
 
  



Bijsluiter 

Hoe te gebruiken? 
• Breng op het droge haar voldoende lotion aan (+/- 20 ml) zodat het haar en de hoofdhuid volledig 

bedekt zijn. 
• Het haar natuurlijk laten drogen en de lotion minstens gedurende 1 uur laten inwerken. 
• Het haar grondig wassen met SHAMPOUX® FILM, shampoo en overvloedig uitspoelen met water. 
• Het haar doorkammen met een luizenkam. 
• Na 7 dagen de behandeling herhalen om eventueel jonge luizen (nl. neten die uitgekomen zijn) te 

doden. 
 
Voorzorgen bij gebruik 
• SHAMPOUX® FILM is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. Bij toevallig contact met de 

ogen of slijmvliezen, overvloedig spoelen met water. 
• Bij overgevoeligheid voor bepaalde bestanddelen de behandeling stopzetten. 
• SHAMPOUX® FILM heeft geen contra-indicaties en is geschikt voor alle leeftijden. 
• Dit product niet inslikken. 
• Raadpleeg een arts of het antigifcentrum (070/245.245) in geval van accidentele inname. 
• Niet bij een open vuur gebruiken! 
 
Samenstelling 
• Lotion: Cyclopentasiloxaan, Dimethicone 
• Shampoo: Gezuiverd water, Natriumlaurethsulfaat, Dimethicone, Dinatriumcocoamphodiacetaat, 

Parfum, Cocamidopropyl betaïne, Acrylaten/C10-30 Alkyl acrylaat crosspolymeer, 
Natriumchloride, Polyquaternium-74, Glycoldistearaat, Natriumhydroxide, Citroenzuur, Laureth-7, 
PPG-27 Glycerylether, Laureth-10, Cocamide MEA, Natriumbenzoaat, Benzylalcohol, 
Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

 
Verpakking en bewaring 
Fles met 150 ml lotion en fles met 150 ml shampoo.  
Bij kamertemperatuur en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Laatste herziening van deze bijsluiter: 16/04/2010 
 
Fabrikant en verdeler 
QUALIPHAR N.V., Rijksweg 9, 2880 Bornem, BELGIE. 


