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Mycosan grzybica paznokci 10 ml + 10 pilniczków
 

Cena: 69,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
woda, przesącz fermentowanego żyta, glikol pentylenowy, izosorbid dimetylu, hydroksyetyloceluloza

Wskazania i działanie
Mycosan opracowany został w taki sposób, że przekazuje dawkę substancji aktywnych w głąb paznokcia na obszarze, na którym
grzybica wymaga szczególnie skutecznego leczenia. Mycosan tworzy na powierzchni paznokcia warstwę ochronną, która chroni go
przed grzybami. W ten sposób zdrowe paznokcie są chronione przed grzybami, a grzyby obumierają.

Prosty aplikator z pędzelkiem
Klinicznie dowiedziona skuteczność
Rezultaty widoczne w ciągu kilku tygodni
Opakowanie wystarczające na pełną kurację
10 dodatkowych pilników do paznokci

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zwalczanie grzybicy paznokci

Stosuj Mycosan dwa razy dziennie na chorobowo zmienioną powierzchnię przez nieprzerwany czas co najmniej czterech
tygodni.
Pozostaw preparat do wyschnięcia na jedną minutę.
Zacznij spiłowywać paznokcie pilniczkiem po upływie 2 tygodni. Starannie ścieraj chorobowo zmieniony paznokieć raz w
tygodniu korzystając z pilniczków, które znajdują się w opakowaniu produktu. (Uwaga: Jeden pilniczek przeznaczony jest dla
jednego paznokcia. Stosuj go tylko jeden raz, aby zapobiec przenoszeniu się grzybów na inne powierzchnie).
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Leczenie należy przeprowadzić do końca, aby osiągnąć pożądane efekty! Prosimy kontynuować codzienne stosowanie serum
dotąd, aż paznokieć całkowicie odzyska swój biały/ różowy kolor. Chorobowo zmieniona część paznokcia musi odrosnąć wraz z
paznokciem, aby można było ją całkowicie usunąć. Może to zająć kilka miesięcy. Pierwsze efekty staną się widoczne po kilku
tygodniach. Przed zastosowaniem Mycosan należy usunąć wszelkie ślady innego lakieru do paznokci oraz oczyścić paznokcie.

Zapobieganie nawrotom zakażenia lub ochrona zdrowych paznokci przed zakażeniem

Należy nakładać na zdrowe paznokcie jeden raz dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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