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Nailner lakier 2w1 lak.dopazn.lecz. 5ml
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent VITAMED

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nailner lakier do leczenia grzybicy paznokci– Po prostu maluj paznokcie i obserwuj, jak wracają do zdrowia.

Grzybica paznokci (znana również jako onychomikoza lub tinea unguium) może dotknąć każdego. Jest to nieprzyjemna dolegliwość
objawiająca się przebarwieniem paznokci, nieprzyjemnym zapachem lub wydzieliną. Wiele osób uważa, że przyczyną grzybicy paznokci
jest niewłaściwa higiena, nie jest to jednak prawda. Nie można zwalczyć grzybicy myciem ani szorowaniem, dlatego też nie należy się
wstydzić tej dolegliwości. Dobrą wiadomością jest to, że grzybicę paznokci można wyleczyć. Nie należy zwlekać, gdyż w skrajnych
przypadkach grzyby mogą przenieść się na inne obszary ciała, powodując różnorodne problemy zdrowotne. Nailner lakier do paznokci
sprawia, że leczenie grzybicy paznokci jest tak proste, jak malowanie paznokci. Dosłownie. Zacznij stosować lakier do paznokci Nailner
już dziś, pozbądź się grzybicy i obserwuj, jak kruche i łamliwe paznokcie stają się na nowo zdrowe, błyszczące i silne. A dlaczego nie
kontynuować odpowiedniej pielęgnacji paznokci stosując lakier do paznokci Nailner raz na dobę jako działanie profilaktyczne?

Nailner lakier jest wyrobem medycznym klasy IIa.

  
  
  
  

Sposób użycia Nailner lakier

Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz dziennie do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w
miejsce zniszczonego. Zawartość opakowania wystarcza na około 300 aplikacji.
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Przed każdą aplikacją należy zmyć lakier kosmetyczny i oczyścić paznokieć. Odsunąć skórki. W przypadku paznokci na palcach u stóp,
czasami płytka paznokcia może nie przylegać do łożyska, w miejscach zainfekowanych przez grzyb. Przed zastosowaniem Nailner lakier
nie ma konieczności piłowania płytki paznokcia, w celu usunięcia rozwarstwionych, łuszczących się fragmentów. Przed zastosowaniem
preparatu Nailner lakier, aby uniknąć poplamienia powierzchni, w przypadku rozlania preparatu, pod stopami lub dłońmi należy umieścić
ściereczkę lub papierowy ręcznik.

Odkręcić nasadkę i ostrożnie wyjąć pędzelek z butelki, odsączając nadmiar roztworu o jej brzeg. Pomalować lakierem chory paznokieć
lub wszystkie paznokcie, jeśli preparat jest stosowany profilaktycznie – w taki sam sposób, jak kosmetyczny lakier do paznokci: długimi,
równymi, równoległymi pociągnięciami, od obłączka (białego rąbka u podstawy paznokcia, przy skórce) do krawędzi paznokcia, nie
zapominając o nałożeniu preparatu na spodnią część paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 1-2 minuty. Przed założeniem
skarpet (i/lub obuwia) należy upewnić się, że roztwór całkowicie wysechł. W trakcie leczenia zaleca się niestosowanie lakierów
kosmetycznych ani sztucznych paznokci na płytce paznokciowej objętej grzybicą (znanej również jako onychomikoza lub tinea
unguium). Po dotknięciu chorego paznokcia należy umyć ręce, gdyż grzybica paznokci może przenosić się z jednego paznokcia na inne.

Nailner lakier może również być stosowany profilaktycznie, w celu ochrony pozostałych (zdrowych) paznokci przed zakażeniem
rozprzestrzeniającym się z paznokcia objętego grzybicą. Preparat ten można stosować również w celu ochrony wszystkich paznokci
przed grzybami atakującymi płytkę paznokcia z zewnątrz. W celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym paznokci należy używać raz
dziennie. W przypadku stosowania na zdrowych paznokciach, na wyschnięty roztwór można nakładać lakier kosmetyczny.

Po każdorazowym użyciu należy dokładnie zamknąć butelkę nasadką. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Nailner lakier do leczenia grzybicy paznokci jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu preparatu z oczami i
błonami śluzowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Poniżej podano kilka ogólnych wskazówek, które mogą być przydatne w leczeniu i profilaktyce grzybicy paznokci:

 

Wskazówki:

 -    Należy unikać noszenia ciasnego obuwia, które powoduje ściskanie palców stóp i może prowadzić do przenoszenia grzyba na inne
paznokcie. Ciasne buty często tworzą wilgotne, ciepłe i zamknięte środowisko, sprzyjające rozwojowi grzybicy.

 

-    Należy dbać o paznokcie, żeby były krótko obcięte, suche i czyste. Paznokcie należy obcinać prosto i piłować zgrubiałe miejsca. Po
kąpieli należy dokładnie osuszyć dłonie i stopy, także przestrzenie między palcami u stóp.

   Po dotknięciu zakażonego paznokcia należy umyć ręce. Grzybica paznokci może rozprzestrzeniać się z jednego paznokcia na kolejne.
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