
 
  
 

               
  
  
  
  

 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Doodt hoofdluis en eitjes 
in één behandeling

® Kills lice and lice–eggs 
in one treatment 

®

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR U LICENER GAAT GEBRUIKEN
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING; HET KAN NODIG ZIJN OM 
DEZE NOGMAALS DOOR TE LEZEN.

Wat is Licener?
Licener is een anti-hoofdluis shampoo die hoofdluis én eitjes doodt in 1 
behandeling. Licener heeft zijn effectiviteit bewezen in klinische studies 
onder kinderen met hoofdluis. De shampoo is zacht voor huid en haar, 
prikt niet en bevat geen chemisch ruikende bestanddelen. Het 
werkzame ingrediënt in Licener is het natuurlijke Neem-extract, 
afkomstig van de Neem boom. Licener is eenvoudig in gebruik en 
werkt snel, namelijk in 10 minuten. 

Licener bestaat uit:
1. Een 100ml fles met Licener shampoo, met de ingrediënten: 
 Neem-extract, Water,  Polyglyceryl-3-capraat, Cocamido- 
 propylbetaïne, Glyceryllauraat, Glycerine, Laurylglucoside,  
 Dicaprylylether, Laurylalcohol, Benzylalcohol, Benzoëzuur,  
 Sorbinezuur, Dimethylglutaraat en Dimethyladipaat.
2. Deze gebruiksaanwijzing met relevante informatie over  
 hoofdluis en het gebruik van Licener. Bewaar de   
 gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Hoe werkt Licener?
De shampoo bevat het ingrediënt Neem-extract. Dit extract zorgt 
ervoor dat het ademhalingsapparaat van de luis volloopt, daardoor 
wordt het zuurstoftransport onderbroken. Binnen enkele minuten zal 
de luis door verstikking dood gaan. Het extract verstikt ook de luizen 
eitjes. Op deze manier doodt Licener zowel de luizen als de eitjes in 
een enkele behandeling. 

Wat is hoofdluis?
Hoofdluizen zijn bloedzuigende insecten zonder vleugels. Het zijn 
parasieten die zich voeden met bloed van mensen. Hoofdluizen en 
eitjes hebben een voorkeur voor warme en donkere plekken op de 
hoofdhuid. Daarom zien we ze vaak achter de oren, langs de haarlijn 
en in de nek. De kleur van de luis kan uiteenlopen van zandkleurig tot 
bijna zwart. Nadat ze zich gevoed hebben met bloed verkleuren ze 
naar donkerrood. De levenscyclus van de hoofdluis kent drie stadia: 
eitjes, nimfen en volwassen luizen. Vrouwtjesluizen kleven hun eitjes 
in het haar vast, niet meer dan 1 mm van de schedel. De eitjes doen 
er 7 tot 10 dagen over om uit te komen. De ontwikkeling hierna van 
nimf tot luis duurt ongeveer 7 dagen. De volwassen vrouwtjesluis kan 
tot 10 eitjes per dag leggen. 

Hoe moet je Licener gebruiken?
STAP 1: Gebruik Licener shampoo op droog haar.
Verwijder het blauwe dopje van de fles en maak scheidingen in het 
haar. Knijp in de fles om de shampoo te doseren. Bedek de hoofdhuid 
en al het haar met voldoende shampoo. Het wordt aanbevolen om één 
fles Licener per persoon te gebruiken (afhankelijk van  de lengte van 
het haar). Masseer Licener shampoo goed in om het haar vanaf de 
hoofdhuid tot in de puntjes te bedekken en laat het daarna 10 minuten 
intrekken. Als meerdere gezinsleden last hebben van hoofdluis, is het 
aan te raden om iedereen op eenzelfde dag te behandelen om te 
voorkomen dat hoofdluis zich opnieuw manifesteert. 

STAP 2: Grondig uitspoelen van de Licener shampoo.
Spoel het haar grondig uit met handwarm water. Vermijd dat de 
shampoo in de ogen terecht komt, zoals bij iedere shampoo kan dit 
leiden tot irritatie van de ogen. Het is niet nodig het haar na te wassen 
met een normale shampoo. Om de dode luizen en eitjes te verwijderen 
kunt u gebruik maken van een luizenkam.

Belangrijk
●  Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn  
 geen onderzoeken met Licener gedaan bij kinderen onder  
 de 2 jaar.
●  Niet geschikt voor personen die gevoelig zijn voor een van  
 de bestanddelen.
●  Niet in de ogen of op andere slijmvliezen gebruiken. Indien  
 het in de ogen terecht komt dan uitspoelen met overvloedig  
 water.
●  Indien Licener een overgevoelige reactie veroorzaakt stop  
 dan onmiddellijk met het gebruik. Indien de symptomen  
 aanhouden, neem contact op met uw huisarts.
● Het wordt aangeraden Licener niet tijdens de zwangerschap  
 en borstvoeding te gebruiken. Er zijn hierover onvoldoende  
 gegevens bekend.
●  Bewaren tussen 5 - 25ºC en buiten bereik van   
 kinderen.
●  Alleen voor uitwendig gebruik.
●  Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum, zie   
 achterzijde etiket.
●  Licener is een Medisch Hulpmiddel.
●  Indien Licener wordt aangebracht in een bad of wasbak  
 gemaakt van acrylaat-plastic, spoel deze dan direct uit met  
 water om vlekken te voorkomen.
●  Geverfde vingernagels kunnen door Licener beschadigd  
 raken. Gebruik wegwerphandschoenen om de nagels te  
 beschermen.

READ THIS INFORMATION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING 
LICENER; KEEP THIS LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE

What is Licener?
Licener is a head lice shampoo that kills lice and their eggs in one 
treatment. Licener has proven its effectiveness through clinical studies 
done on children suffering from head lice. The shampoo is soft on the 
skin and hair, does not sting and has a neutral odour. The active 
ingredient in Licener is the natural Neem-extract, originating from the 
Neem tree. Licener is easy to use and works rapidly, in only 10 
minutes.

Licener consists of:
1. A 100ml bottle with Licener shampoo, which is based on the  
 ingredients: 
 Neem-extract, Aqua, Polyglyceryl-3 Caprate, Cocamido-  
 propyl Betaine, Glyceryl Laurate, Glycerin, Lauryl Glucoside,  
 Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzoic  
 Acid, Sorbic Acid, Dimethyl Glutarate and Dimethyl Adipate.
2. This information leaflet containing all the information you  
 need to know about head lice and how to use Licener.

How does Licener work?
The shampoo contains the ingredient Neem-extract. This extract 
ensures that the breathing apparatus of the lice is flooded, whereby
the oxygen transportation is disrupted. The extract will also infiltrate 
the lice-eggs, thereby suffocating the lice-eggs. In this way Licener 
kills both the lice and lice-eggs in only one treatment.

What is head lice?
Head lice are bloodsucking parasites without wings, that feed on 
human blood. Head lice and lice-eggs prefer warm and dark places on 
the scalp. Therefore, they are often found behind the ears, along the 
hairline and in the neck. The colour of the lice can vary from 
sandy-coloured to nearly black. After they have fed on blood they 
become dark red. The life cycle has three stages: eggs, nymphs and 
adults. The female louse attaches the eggs to the hair with a kind of 
glue, no more than 1 mm from the scalp. The eggs take 7 to 10 days 
to hatch. The development from nymph to lice takes approximately 7 
days. The adult female lice can then lay up to 10 eggs per day. 

How to use Licener? 
STEP 1: Apply Licener shampoo to dry hair.
Remove the blue cap from the bottle and part the hair. Squeeze the 
bottle to apply the shampoo. Cover the scalp and all the hair with 
sufficient shampoo. It is recommended to use one bottle of Licener per 
person (depending on the length of hair). Massage Licener shampoo 
well into the hair to cover all hair from the scalp to the tips and then 
leave it in for 10 minutes. If a number of family members have head 
lice you should try to treat them all on the same day with Licener in 
order to prevent new infestations. 

STEP 2: Rinse out the Licener shampoo.
Rinse the shampoo from the hair thoroughly using lukewarm water. 
Avoid getting shampoo in the eyes, as like all other shampoo this can 
lead to irritation of the eyes. It is not necessary to wash the hair with a 
normal shampoo after treatment with Licener. If desired you can comb 
the hair after treatment to remove dead lice and eggs.

Important
●  Licener is suitable for adults and children from 2 years of  
 age. No research has been done with Licener on children  
 under the age of 2.
●  Licener should not be used if the person is allergic to any of  
 the ingredients contained in Licener.
●  Licener can cause slight eye irritation like any shampoo.  
 Avoid contact with eyes, in case of contact rinse eyes   
 thoroughly with water.
●  In case of a sensitive or allergic reaction or any other   
 undesirable effect, discontinue use and consult your doctor.
●  If you consider to use this product during pregnancy or  
 breastfeeding, we highly recommend you to consult your  
 doctor first.
●  Please store between 5 - 25ºC and out of reach of   
 children.
●  For external use only.
● Do not use after the expiry date, see back label.
●  Licener is a Medical Device.
●  If Licener is applied in a bath or sink made of acrylate-
 plastic, please rinse immediately with water to prevent  
 stains.
●  Painted finger nails may be damaged by Licener. Wear   
 disposable gloves to protect your nails.
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