Αξιότιμε κύριε/κυρία,
Σε έναν χώρο σαν τον δικό σας, όπου πρωταρχικός σας στόχος είναι να προσφέρετε στους
μικρούς σας μαθητές ένα χαρούμενο, φιλικό, δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον, θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα η οικολογική τσάντα
αποθήκευσης ρούχων LiceSafe, (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό) η οποία προσφέρει
μοναδική αποτελεσματικότητα και απόλυτη προστασία από την μετάδοση της ψείρας
της κεφαλής από τα ρούχα. Ήδη την τσάντα LiceSafe χρησιμοποιούν τα παιδιά σε πάνω
από 15,000 παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε Ολλανδία, Γερμανία,
Ελβετία, Γαλλία και Ισπανία και αυτός ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται.

Είναι γνωστό, ότι δεν υπάρχει γονιός που να μην έχει αναγκαστεί τουλάχιστον μία φορά να
αντιμετωπίσει τον ενοχλητικό επισκέπτη των παιδικών κεφαλιών…την ψείρα … και μπορεί
να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες! Οι ψείρες είναι παράσιτα που τους αρέσει να
«κατασκηνώνουν» στα παιδικά κεφαλάκια. Παλαιότερα, υπήρχε η αντίληψη ότι οι ψείρες
προτιμούν τα πιο βρόμικα παιδικά κεφαλάκια από τα καθαρά. Όμως στην πραγματικότητα,
ακόμα και το πιο καθαρό κεφαλάκι μπορεί να προσβληθεί, και όλες οι
κοινωνικοοικονομικές ομάδες μπορούν να προσβληθούν. Η μόλυνση με ψείρες της
κεφαλής είναι συνηθισμένο φαινόμενο στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία
και δημοτικά σχολεία και παρατηρείται μεγάλη έξαρση ιδίως στην αρχή κάθε σχολικής
χρονιάς. Αυτό συμβαίνει διότι διασπείρεται πολύ εύκολα από παιδί σε παιδί κατά την
διάρκεια του παιχνιδιού, μέσω αντικειμένων κοινής χρήσης (βούρτσες, πετσέτες,
κλινοσκεπάσματα κτλ) ακόμη και από τα ρούχα των παιδιών, που στον παιδικό σταθμό,
σχολείο, ή παιδότοπο, κρέμονται σε διπλανές κρεμάστρες, μια και η ώριμη ψείρα
μεταφέρεται εύκολα από ρούχο σε ρούχο και μπορεί να επιβιώσει έως 55 ώρες μακριά
από το δέρμα του ξενιστή.
Πιστεύοντας λοιπόν, ότι και εσείς αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα να λαμβάνονται όλα τα
δυνατά μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της, επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μας
την δυνατότητα να σας επισκεφτούμε για να σας δείξουμε από κοντά την τσάντα LiceSafe
και να σας ενημερώσουμε για τα μοναδικά της πλεονεκτήματα.

