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MYCOSAN Grzybica paznokci serum 5 ml
 

Cena: 45,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać serum

Producent SIROSCAN SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Preparat Mycosan Grzybica Paznokci serum w tubce o pojemności 5 ml, z pędzelkiem i 10 pilnikami.

Wyrób medyczny.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 4. lat. Nadaje się także dla chorych na cukrzycę.
Preparat Mycosan służy do zwalczania i zapobiegania grzybicy paznokci. Wykazuje aktywność od pierwszego zastosowania. Rezultaty
widoczne w ciągu dwóch tygodni* przy regularnym stosowaniu zgodnie z ulotką. Mycosan Grzybica Paznokci to bezbarwne i
bezzapachowe serum, wysycha w ciągu 2 minut.

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

Działanie
Celowane działanie preparatu Mycosan Grzybica Paznokci szybko zatrzymuje rozwój najczęściej występujących grzybów, które
odpowiadają za grzybicę paznokci. Wnika w strukturę paznokcia i stabilizuje ją, sprzyjając odnowie zdrowego paznokcia – paznokieć
ulega regeneracji. Tworzy barierę ochronną, co pomaga uniknąć rozprzestrzeniania się grzybicy paznokci 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.
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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.

Uwagi
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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