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LusFri Inspagat AB erbjuder sina 
kunder professionell avlusning   

Efter att fått frågan från flera drabbade kunder, kan nu LusFri 
Inspagat AB meddela sina kunder att de lanserar en ny tjänst med 
professionell avlusning.  Företaget är det första i Norden med att 
certifieras enligt The Shepherd Method från USA. 

Alla som någon gång drabbats av huvudlöss vet hur tidskrävande 
behandlingar är och hur frustrerande det kan vara att inte bli av med 
ohyran och upptäcka på nytt att smittan är kvar. I andra länder är det 
inte ovanligt att man tar professionell hjälp när lössen väl kommit på 
besök.  I USA är det vanligt med s.k. lus salonger, där kunder kan 
komma för att bli undersökta om eventuell smitta och vid behov även 
bli behandlad och ta bort alla löss och ägg. 

Stort intresse 

Initiativet togs efter att kunder som hörde av sig ibland frågade om de 
kunde komma förbi de och se om ”allting var borta”.  ”Vi har daglig 
kontakt med personer som drabbas av huvudlöss.  Många får panik 
och flera blir frustrerade när de har svårt att få bort alla ägg och små 
löss från håret.  Även om de använder NitFree själva finns det en del 
som vill gärna få hjälp att kamma barnen eller sig själva” - Säger 
Natacha Wirdemark på företaget LusFri Inspagat AB. 

Nu har de på LusFri utbildat och certifierat sig i Florida, USA i The 
Shepherd Institute som arbetar inom området och är en referens när 
det gäller behandling av huvudlöss i USA.  LusFri Inspagat AB är det 
första företaget i Norden som är certifierad inom området. 

Tjänsten innebär att den drabbade personen undersöks för att upptäcka 
eventuella löss och ägg (s.k. gnetter), därefter börjar man avlusning 
genom att noggrann kammas med NitFree luskam enligt The 
Shepherd Method of Strand by Strand Nit Removal. Efter en vecka ska 
kunden komma på återbesök där man kontrollerar att inga ägg och 
löss finns kvar.   

Mer information 

För mer information se www.LusFri.nu eller kontakta Natacha 

LusFri.nu 



Wirdemark 073-5033436 på natacha@lusfri.nu 

LusFri.nu 

LusFri Inspagat AB, erbjuder lösningar mot huvudlöss. Sedan 2006 har de 
även tagit initiativen för nationella kampanjen mot huvudlöss i samarbete 
med skolhälsovården runt hela landet. Mer info: www.LusFri.nu 

 

 


