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MYCOfast spray do stóp i obuwia 150 ml
 

Cena: 26,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent ADEX COSMETICS

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
MYCOfast spray do stóp i obuwia to produkt biobójczy w postaci płynu rozpylanego w sprayu, który jest przeznaczony wyłącznie do
użytku zewnętrznego. Preparat nie pozostawia śladów na stopach i obuwiu. Na co jest MYCOfast spray do stóp i obuwia? Wskazaniem
do stosowania preparatu biobójczego jest dezynfekcja stóp oraz wnętrza obuwia. Produkt polecany jest w przypadku nieprzyjemnego
zapachu stóp oraz obuwia. Preparat wykazuje działanie grzybobójcze i bakteriobójcze przy stosowaniu do wnętrza obuwia, a oprócz
tego działa bakteriobójczo i drożdżakobójczo w przypadku stosowania na skórę stóp. Skutecznie zwalcza bakterie, które odpowiadają za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu obuwia oraz stóp. Dodatkowo działanie MYCOfast spray do stóp i obuwia polega na
eliminowaniu problemu nadmiernej potliwości stóp.

W opakowaniu znajduje się 150 ml sprayu do stóp i obuwia MYCOfast. W skład produktu biobójczego, zgodnie z danymi producenta,
wchodzi kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)(CHDG) w
ilości 0,5 g na 100 g wyrobu. Jak stosować MYCOfast spray do stóp i obuwia? Preparat jest gotowy do bezpośredniego użycia, jednak
przed jego zastosowaniem należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego
etykietą i informacjami podanymi przez producenta. Każdorazowo zaleca się stosowanie preparatu z zachowaniem odpowiednich
środków ostrożności, przestrzegając zaleceń producenta.

Produkt biobójczy MYCOfast może być stosowany do wnętrza obuwia. W tym celu zaleca się rozpylenie wyrobu do wnętrza buta z
odległości 15 cm. MYCOfast spray do stóp i obuwia działa bakteriobójczo w 5 minut, a działanie grzybobójcze wykazuje w czasie 15
minut. Spray powinien być rozpylany do butów 1 raz na 5 dni. Przed pierwszym użyciem preparatu MYCOfast do nowego obuwia zaleca
się wykonanie próby w niewidocznym obszarze buta.

Produkt biobójczy MYCOfast spray do stóp i obuwia można również stosować do dezynfekcji stóp. W tym celu zaleca się obfite
rozpylenie preparatu na stopy. Preparat zawsze powinien być rozpylany na wcześniej oczyszczoną i osuszoną skórę stóp. Należy go
rozpylać z odległości około 15 cm, po czym należy wcierać preparat w skórę przez około 30 sekund. Wspomniane czynności należy
powtórzyć, pilnując, aby przez cały czas dezynfekcji skóra stóp była wilgotna. MYCOfast spray do stóp i obuwia działa bakteriobójczo i
drożdżakobójczo. Stosując go na stopy, należy korzystać z niego 1–2 razy dziennie, a po zastosowaniu wyrobu zaleca się dokładne
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umycie rąk.

MYCOfast spray do stóp i obuwia to produkt biobójczy, który ma przeciwwskazania. Nie należy go używać na materiały wrażliwe na
działanie alkoholu. Wyrób nie powinien być też używany na skórę uszkodzoną, czy też zmienioną chorobowo. W czasie korzystania z
preparatu MYCOfast spray do stóp i obuwia należy unikać jego kontaktu z oczami. Nie należy również wdychać par wyrobu
biobójczego.

Składniki
Kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)(CHDG) – 0,5g/100g

Charakterystyka
Mycofast spray do stóp i obuwia to płyn przeznaczony do dezynfekcji wnętrza obuwia o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym oraz
do nieuszkodzonej, chorobowo niezmienionej skóry stóp o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym. Tylko do użytku
zewnętrznego. Produkt skutecznie zwalcza bakterie, które przyczyniają się do powstania nieprzyjemnego zapachu.

działa grzybobójczo i przeciwbakteryjnie
ogranicza powstawanie nieprzyjemnego zapachu
eliminuje nadmierne pocenie stóp
zwiększa uczucie komfortu
nie pozostawia śladów na stopach i obuwiu

Stosowanie
Produkt gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić równomiernie do buta z odległości około 15 cm. Wykazuje działanie
bakteriobójcze w czasie 5 minut, grzybobójcze w czasie 15 minut. Zaleca się stosowanie produktu raz na 5 dni. Nie stosować na
delikatnych materiałach wrażliwych na działanie alkoholu. Zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu.

Dezynfekcja stóp: obficie rozpylić produkt (ok. 3 ml) na suchą, czystą stopę z odległości około 15 cm, wcierać przez 30 sekund, czynność
powtórzyć. Wykazuje działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze. Przez cały czas dezynfekcji stopy muszą być wilgotne. Stosować 1-2
razy dziennie. Po zastosowaniu umyć dokładnie ręce. Unikać zanieczyszczenia oczu i nie wdychać par produktu.
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