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STEPER Lakier do pazn.lecz.10ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Steper w postaci lakieru jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji paznokci:
– chroni paznokcie przed grzybicą,
– pielęgnuje zniszczoną płytkę paznokciową. 

Lakier Steper zawiera kompozycję siedmiu starannie dobranych składników chroniących paznokcie przed grzybicą przez ograniczenie
nadmiernego rozwoju mikroorganizmów. Dzięki składnikom, które wnikają w głąb paznokcia Steper tworzy środowisko niekorzystne dla
wzrostu dermatofitów. 

Ponadto Steper pielęgnuje i wzmacnia strukturę płytki paznokciowej oraz wspomaga jej odbudowę.

  

Skład

Triclosan

Aromatyczny organiczny związek chemiczny z grupy chlorowanych fenoli, substancja antybakteryjna i przeciwpodrażnieniowa.

 

Climbazole
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Substancja przeciwpodrażnieniowa i antybakteryjna. Ze względu na szerokie spektrum działania antybakteryjnego stosuje się go
wszędzie, gdzie skóra wymaga dodatkowego wsparcia.

 

Oleum Malaleuca alternifolia

Zawiera w swoim składzie mono- i seskwiterpeny, alkohole terpenowe, dzięki którym wykazuje silne działanie antybakteryjne i
przeciwpodrażnieniowe. Naturalny olejek drzewa herbacianego otrzymywany jest przez destylację parą wodną liści i gałązek drzewa
Melaleuca alternifolia L. Charakteryzuje go świeży, ziołowo-drzewny zapach.

 

Tocopherol (witamina E)

Zwana „witaminą młodości”, jest jednym z najważniejszych zmiataczy wolnych rodników. Występuje tylko w roślinach, ale można ją
pozyskać na drodze syntezy chemicznej. Witamina E warunkuje prawidłowy stan paznokci, odżywia i chroni naskórek przed
zniszczeniem, działa nawilżająco, poprawia miękkość i elastyczność naskórka.

 

Clotrimazole

Organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych imidazolu. Jest substancją przeciwpodrażnieniową.

 

Panthenol (prowitamina B5)

Stosowany w kosmetykach D-pantenol jest prekursorem witaminy B5. D-pantenol wnika wgłąb paznokcia, nawilża, wzmacnia i
uelastycznia płytkę paznokciową, odbudowuje strukturę paznokcia. Ponadto doskonale nawilża skórę, nadaje jej miękkość i gładkość,
odświeża, potęguje działanie innych środków nawilżających.

 

Eucalyptus Globulus Leaf Oil

Otrzymywany z liści i gałązek eukaliptusa właściwego Eucalyptus globulus. Działanie antybakteryjne, odświeżające.

 

Zastosowanie

Steper w postaci lakieru jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji paznokci. 
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Sposób użycia

Przed użyciem
dokładnie wymieszać. 

Stosować na umytą
i wysuszoną płytkę paznokciową
(należy zmyć inny lakier,
jeśli uprzednio został nałożony). 

Stosować 2 razy
dziennie przez okres 1 miesiąca,
następnie kontynuować aplikację
produktu 1 raz dziennie. 

Po aplikacji preparatu,
należy odczekać kilka minut
do jego całkowitego wyschnięcia.
Po 2 godzinach od aplikacji,
produkt należy zmyć
pod bieżącą wodą. 

W przypadku wystąpienia
uczulenia na którykolwiek
ze składników preparatu lub
wystąpienia podrażnienia skóry,
zaleca się natychmiast
przerwać stosowanie. 
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