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Urgo, Na zniszczone paznokcie, 3,3ml
 

Cena: 57,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATORIUM VIVA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Preparat na zniszczone paznokcie, do stosowania od pierwszych oznak zniszczenia paznokcia. Tworzy niewidoczny i bezwonny film,
który wnika w strukturę paznokcia: oczyszcza, regeneruje, chroni. Wzmacnia paznokieć: efekt widoczny wraz z odrastaniem paznokcia.
Łatwy w stosowaniu, aplikacja tylko raz dziennie. Od 3 roku życia.

 Zastosowanie

Do stosowania na zniszczone paznokcie w celu regeneracji i ochrony.

Sposób użycia

Na oczyszczone i suche paznokcie nałóż produkt w taki sam sposób jak lakier do paznokci. Nadmiar preparatu należy usunąć
przecierając szczoteczką o brzeg paznokcia. Nałóż produkt na powierzchnię paznokcia, na otaczającą skórę i wokół otwartej krawędzi
paznokcia. Dla optymalnego działania, aplikuj preparat co najmniej raz dziennie, rano po umyciu rąk. Film rozpuszcza się w wodzie
dlatego powininen być aplikowany po kąpieli, przed snem aby mógł jak najdłużej pozostać na paznokciach. Preparat nie jest lakierem, na
ochronną warstwę filmu możesz nałożyć kolorowy lakier do paznokci. Należy jednak zmyć lakier przed kolejnym nałożeniem preparatu.

Składniki

hydroksypropylochitosan - regeneruje i wzmacnia płytkę panokci; odbudowuje i chroni strukturę paznokci przed ponownymi
zmianami i zniekształceniem
woda oczyszczona, etanol, środek konserwujący
pirokton olaminy (octopirox) 0,5% - działa przeciwgrzybicznie

Przeciwwskazania
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nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne wskazówki

Przed zastosowaniem obetnij krótko pznokcie. Unikaj dzielenia się ręcznikiem z innymi. Zdecyduj się na noszenie bawełnianych
skarpetek oraz skórzanych butów. Unikaj noszenia zbyt ciasnych butów. Zakładaj klapki w przebieralniach, saunach na basenie i pod
prysznicem. Do stosowania miejscowego na paznokcie, nie stosować na rany, nie połykać. Przechowywać z dala od ognia i iskier.
Palenie tytoniu w trakcie stosowania preparatu, w czasie schnięcia lub w pobliżu otwartej butelki jest wzbronione. Zamknąć szczelnie po
użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Możliwe skutki uboczne: w bardzo rzadkich przypadkach może pojawić się
podrażnienie skóry w miejscu aplikacji.
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