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Scholl preparat na grzybicę paznokci u stóp i dłoni 3,8 ml
 

Cena: 78,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3,8 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SSL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Dla osób, które cierpią i wstydzą się z powodu grzybicy paznokci oraz martwią się o rozprzestrzenianie się infekcji. Rewolucyjna,
skuteczna i łatwa w użyciu kuracja.
Zabija 99,9% grzybów powodujących grzybicę paznokci. Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji i nawrotom zakażenia. Na
koniec fazy 1 zmniejszają się przebarwienia płytki paznokcia. Po 9-12 miesiącach, czyli w okresie, który odpowiada przeciętnej
długości całkowitego wzrostu ludzkiego paznokcia, przebarwienia znikną i paznokcie wrócą do normalnego stanu bez śladów
infekcji grzybiczej.
Dwustopniowe działanie:

5 pilniczków jednorazowego użytku, przetestowanych klinicznie, łagodnie usuwają wierzchnią warstwę zainfekowanego
paznokcia i przygotowują go do nałożenia płynu
Unikalny płyn wnika w strukturę paznokcia i stwarza niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybów w samym źródle
infekcji
Płyn tworząc film ochronny zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji
Jest wygodny i łatwy w użyciu

Stosowanie
Unikalna, łatwa w użyciu kuracja składająca się z 2 faz:
Faza 1 – etap leczniczy (4 tygodnie) – w tej fazie niszczone są grzyby powodujące grzybicę paznokci

Raz w tygodniu delikatnie spiłuj powierzchnię zainfekowanego paznokcia
Po użyciu wyrzuć pilniczek, aby nie rozprzestrzenić zakażenia
Nakładaj preparat przeciwgrzybiczny w postaci płynu codziennie
Powtarzaj czynności z pierwszego tygodnia przez tydzień 2, 3 i 4. W razie potrzeby użyj zamiennych pilników

Faza 2 – etap ochronny (9 miesięcy) – faza druga ma zapewnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się infekcji i pomóc w zapobieganiu
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nawrotom zakażenia.

Nakładaj preparat pędzelkiem na zainfekowane paznokcie raz w tygodniu przez okres 9 miesięcy lub do czasu gdy przebarwienia
odrosną i pojawi się nowa płytka paznokciowa.

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