
Metoda e vrasësit të parazitëve 
për heqjen e morrave pa përdorim të 

lëndëve kimike të posaçme 
(albanisch) 

 

1 
Lani flokët me një 
shampo  
normale, si gjithëmonë. 
Mbroni sytë. Shpëlani  
shampon nga flokët. 
 

  
 

2 
Hidhni shumë ilaç të 
zakonëshëm për zbutjen e 
flokëve… 
...ose ulur dreitë me 
pelerinë mbi supe... 
...ose i shtrirë mbi 
lavamanit... 
...kështu siç ju përshtatet 
më mirë. 
Lini flokët me ilaçin për 
zbutje. 
 

 

 

 

3 
Krihni dhe drejtoni 
flokët me krehërin 
me dhëmbët e 
gjera. 
 
Kur krehëri lëviz i 
lirëshëm... 

  

 

4 
...merrni dhe përdorni 
vrasësin e parazitëve.  
Kaloni me dhëmbët në 
një pjesë të flokëve, 
drejtpërdrejtë te rrënja e 
flokëve, duke  prekur 
lehtë lëkurën e kokës.  

 
 
 

5 
Tërhiqni vrasësin e 
parazitëve deri te majat 
e flokëve. 
  
 

 

 
Në qoftë se nuk jeni akoma i mësuar të përdorni  vrasësin e parazitëve, atëherë 
përdorni një vrasës të vogël të parazitëve. 
Në qoftë se keni më shumë përvojë, atëherë përdorni vrasësin e madh të parazitëve  
me ngyrë të verdhë. 
 

6 
Morrat e lagura qull nuk lëvizin, as morrat e vegjël kështu që nuk mund ti shpëtojnë 
vrasësit të parazitëve.  Kontrolloni mbas çdo kalimi me krehërin, a ka morra në 

shkumë apo jo.: (madhësia origjinale) 
Hiqni të gjithë morrat duke 
fshirë të dya anat e 
vrasësit të parazitëve mbi 
një copë letër higjenike të 
kuzhinës...  
 
...ose shpëlani atë me  
ujë të rrjedhshëm. 
Morrat, të cilët ngelen në 
mes të dhëmbëve hiqen 
më mirë me një kruajtëse 
të dhëmbëve ose një furçe 
për thonjtë. 

 

 

 

 

 



7 
Pastroni kokën komplet në mënyrë sistematike, duke krehur çdo pjesë të kokës disa 
herë. Në qoftë se shikoni morra në shkumë, atëherë pastroni krehërin para se të 
kaloni herën tjetër në flokë. Krihni atë pjesën edhe një herë, deri sa vrasësi i 
parazitëve del pa morra; pastaj kaloni te pjesa tjetër e kokës. Në qoftë se ka nevojë, 
hidhni rregullisht ujë të ngrohët mbi flokë, kështu që flokët ngelen të lagura. 
 

8 
Shpëlani flokët mirë 
me ujë. Lini të lagura 
flokët. Tani krihni dhe 
drejtoni flokët edhe 
një herë me krehërin 
me dhëmbët e gjera. 
Kjo faza e mjekimit 
bëhet quke ndënjur 
ulur drejtë me 
pelerinë mbi supe. 
 

 

 

 

 

 

9 
Sa më e lagur, aq më 
e mirë! 
Për të hequr edhe 
morrat e fundit 
përsërisni krehjen me 
vrasësin e parazitëve 
në flokët e shpëlara. 
Këto morra thahen më 
shpejtë se sa morrat në 
ilaçin e zbutjes së 
flokëve. Shpëlani ose 
eleminoni ato shumë 
shpejt, më përpara 
sesa ata mund të jenë 
përsëri aktiv. 
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10 
Në momentin kur juve e dini që një nga anëtarët e 
familjes suaj ka zënë morra, atëherë gjithë familja 
dhe shokët e ngushtë duhen mjekuar me vrasësin 
e parazitëve. Ata që marrin përsipër këtë punë, 
duhen mjekuar me vrasësin e parazitëve vetëm në 
fundin e mjekimit të të tjerëve. 

 
 

11 
Përsërisni mjekimin me vrasësin e parazitëve edhe 3 herë të tjera dhe në mes të  
mjekimeve me vrasësin e parazitëve lini 3 ditë (gjithësej 4 mjekime në 2 javë). Në 
këtë mënyrë hiqen morrat të cilët dalin nga veza, para se ata të shpërndahen dhe 
shtohen vetë. 
 

 
dita 1: Mjekim me vrasësin e parazitëve 
dita 5: Mjekim me vrasësin e parazitëve 
dita 9: Mjekim me vrasësin e parazitëve 
dita 10: Tani dalin morrat e vezëve të fundit, të cilët janë hedhur para fillimit të 
mjekimit me vrasësin e parazitëve. 
dita 13: Mjekim me vrasësin e parazitëve 
dita 14: Të gjithë morrat janë hequr. Ne flokë ngelen vetëm levozhgat e vezëve. 
 

12 
Në seancën e 2., e 3. dhe e 4. të mjekimit, duhet të jenë morrat e kësaj madhësisë  
dhe e kësaj madhësisë  (Nimfe). Kjo shkallë e zhvillimit qëndron në kokë, ku ata 

dalin nga veza. Në qoftë se gjënden morra të rritur plotësisht, , atëherë personi  ka 
zënë morra përsëri dhe ju duhet të vazhdoni mjekimet me vrasësin e parazitëve 
minimumi edhe tre herë të tjera, i llogaritur nga momenti në të cilin janë gjetur morrat 
përsëri, duke mbajtur dy seanca në javë. Kjo është shkalla e zhvillimit, në të cilen 
morrat lëvizin pa probleme nga një kokë te tjetra (në qoftë se janë të thatë), dhe 
morrat femërorë lëshojnë vazhdimisht vezë gjatë kësaj kohe. 

 


