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TJEN PENGE PÅ LUS I PARIS 

- Catamaran stiller skarpt på et nyt servicefag. 

Kan man tjene penge på lus (på fransk: poux)? Det lader det til. 

Catamaran holder øje med Paris’ gadebillede og har lagt mærke til et 

innovativt koncept: Kid’s Poux – et institut for lusebehandling. Hos Kid’s 

Poux tages kampen op mod de små parasitter ved brug af så alternative 

midler som støvsugere! 

Konceptet består i behandling af lus med en 

lusestøvsuger og brug af 100 % naturlige produkter. 

 

Mere end 100 millioner mennesker plages årligt af lus. Det kan være svært at få bugt med lus hos mindre børn 

(det er især børn i alderen 3-11 år, der rammes), og kæmning er besværligt for forældre, der også skal ud at 

købe produkter og kæmme. Det innovative koncept Kid’s Poux tager kampen op mod børnelus og letter i den 

grad forældrene. 

 

I Paris’ hippe 17. arrondissement, få hundrede meter fra Catamarans kontor, tilbyder salonen behandling med 

en lusestøvsuger og brug af 100 % naturlige produkter. Efter endt behandling modtager barnet et certifikat på 

nu at have en ‘sund’ hovedbund. Klinikken servicerer ydermere børnene med et behageligt interieur, legerum, 

tablets, wifi og fri kaffe til de ventende forældre (medmindre forældrene også skal have en kur...). Det koster 

mellem 40 - 80€ for en lusekur, prisen varierer efter hårlængde. Sammenligner man med apotekernes priser, 

er det ikke dyrt betalt at komme parasitterne til livs - alle på én gang. 

 

Mon ikke Kid’s Poux er en gave for fortvivlede forældre, der ellers klør sig i håret i frustration? Måske det også 

var et koncept for Danmark? Vi hos Catamaran står altid klar til at rådgive dig om det franske marked, og vi 

kender vores lus på gangen... 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Find Charlotte Eriksen 
Montiel på:  
 
 
 
Brug Catamaran som 
forbindelseskontor, og få 
løst alle opgaver via én 
kontakt.  
Vi letter tilgangen til det 
franske marked uden 
sprogbarrierer. 
 
Medlem af Fransk 
forening af professionelle 
oversættere: 
 

 
 
Medlem af Djøf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem af Fransk 
forening for 
undertekstning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
+ 33 (0)1 44 90 88 90 
bonjour@catamaran.fr  
www.catamaran.fr  
 
Catamaran 
70, av. de Clichy 
75017 Paris 
Frankrig 

            
 Catamaran tipper 
 om app’en Paris-ci 
 (la sortie du Métro) 
 

Med applikationen Paris-ci kan du 

optimere din metro-tur, så du ikke 

spilder et sekund i den offentlige 

transport i Paris. App’en fortæller dig, 

hvor du skal placere dig i metro-toget 

(foran, midt, bagerst) for hurtigst at 

nå din næste forbindelse eller den 

rette udgang. Den fungerer ydermere 

som en rejseplan. Med Paris-ci 

slipper du for unødige skridt, du 

bliver en ægte pariser! 

Vidste du at… 

 
… der i 2015 blev 

oprettet 525.091 nye 

franske virksomheder? 

 

…gennemsnitsalderen for at starte 

virksomhed i Frankrig er 38 år? 

 

…37 % af den franske befolkning går 

med tanker om at starte eget firma? 

Kilde: Le nouvel entrepreneur, Okt/Nov 2016 

 

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.  
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr 

 

Så er det snart jul igen! Her hos Catamaran har vi haft et travlt år med masser 

af spændende opgaver. Håber, det samme gør sig gældende for vores læsere, 

som vi hermed ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Jeg blev forleden 

overrasket over det koncept, som vi beskriver herunder. 

Eksisterer det mon i Danmark? Ja, man kan tjene penge på både stort og småt, 

hvis man er dygtig nok… 

Bedste hilsner  Charlotte Eriksen Montiel 

Kid’s Poux institut for behandling af lus, 

40 Rue Lemercier, 75017 Paris. 

Salon Kid’s Poux, 

40 Rue Lemercier, 

75017 Paris 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=51087442&locale=fr_FR&trk=tyah2&trkInfo=tas:charlotte eriksen
http://www.ataa.fr/
http://www.planetoscope.com/Maladie/1176-nombre-de-personnes-infectees-par-les-poux.html
http://www.catamaran.fr/
https://www.sft.fr/
mailto:bonjour@catamaran.fr
http://www.catamaran.fr/

