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MYCOSAN Grzybica Paznokci Serum 5 ml
 

Cena: 26,40 PLN

Opis słownikowy

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 MYCOSAN Grzybica Paznokci Serum 5 ml

Preparat Mycosan Grzybica Paznokci wykazuje aktywność od pierwszego zastosowania.

Aplikator z pędzelkiem pomaga zwalczać powierzchowną grzybicę paznokci w szybki i skuteczny sposób. Produkt bezbarwny i
bezzapachowy, wysycha w ciągu 2 minut.

 

Skład

Woda, przesącz fermentowanego żyta, glikol pentylenowy, izosorbid dimetylu, hydroksyetyloceluloza

 

Działanie

Mycosan Grzybica Paznokci jest preparatem pierwszego rzutu służącym do zwalczania ograniczonej, powierzchownej grzybicy
paznokci palców i paluchów.

Mycosan Grzybica Paznokci wykazuje wysoką skuteczność:
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jego celowane działanie szybko zatrzymuje rozwój najczęściej występujących grzybów, które odpowiadają za grzybicę paznokci;

wnika w strukturę paznokcia i stabilizuje ją – paznokieć regeneruje się i jest chroniony;

stworzenie bariery ochronnej pomaga uniknąć szerzenia się zakażenia na inne obszary.

 

Sposób użycia

Preparat mogą stosować tylko dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia. Przed użyciem umyć i osuszyć paznokcie, a tam, gdzie to
konieczne, usunąć wszystkie ślady lakieru do paznokci.

Zwalczanie ostrego zakażenia

Zdjąć nakrętkę i delikatnie nakładać preparat Mycosan Grzybica Paznokci za pomocą aplikatora z pędzelkiem na zewnętrzną i
wewnętrzną stronę uszkodzonego paznokcia 2 razy dziennie przez minimum 4 tygodnie bez przerwy. Następnie nakładać preparat raz
dziennie, aż paznokieć odzyska zwyczajny wygląd.

Co tydzień obcinać paznokcie i usuwać możliwie najwięcej fragmentów oddzielonego paznokcia. Spiłować nadmiar pogrubiałej tkanki z
zakażonego obszaru. Używać 1 pilnika na 1 paznokieć (i tylko raz, aby zapobiec szerzeniu się zakażenia).

Zapobieganie zakażeniu

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia otaczających paznokci, nakładać preparat Mycosan Grzybica Paznokci raz dziennie na zdrowe
paznokcie, znajdujące się w pobliżu paznokci zakażonych grzybicą.

 

Ważne

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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