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MYCOfast płyn na grzybicę paznokci 5 ml
 

Cena: 33,00 pln

Opis słownikowy

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

MYCOfast, płyn na grzybicę paznokci, 5ml + 20 pilniczków jednorazowych

Mycofast to wyrób medyczny stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych prowadzących do powstawania grzybicy paznokci. Unikatowa
formuła z ISK1320 nazywana również „Instant Killer”, łączy składniki, które penetrują powierzchnię paznokcia, zwalczając grzyby w ciągu
20 sekund. Preparat tworzy na paznokciu warstwę, stwarzając niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybów w płytce paznokcia.
Mycofast działa również jak fizyczna bariera, która powstrzymuje rozprzestrzenianie się grzybów. Preparat w postaci płynu do
aplikowania na płytkę paznokcia zaafektowanego grzybicą.

Zastosowanie
Pomoc w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci (onychomikoza).

Sposób użycia

Nanieść płyn 2-3 razy dziennie na płytkę zakażonego paznokcia za pomocą dołączonego pędzelka.
Aby uzyskać szybsze i lepsze efekty, zaleca się ostrożne piłowanie zakażonego paznokcia raz w tygodniu. Nie przerywać leczenia, bo
zakażenie grzybicze wróci szybciej. Dlatego też ważne jest, aby stosować Mycofast do całkowitego zniknięcia wszystkich zmian na
paznokciu dotkniętym grzybicą.
Składniki
Woda, etoksydiglikol, ISK1320, glikol pentylenowy, alkohol denaturowany, Tridiceth-9, PEG-40, uwodorniony olej rycynowy, alkohol
benzylowy, limonen, gliceryna, natilact, glikol propylenowy, PVP, guma ksantanowa, olejek z liści eukaliptusa (Eucalyptus Globulus Leaf
Oil), olejek lawendowy (Lavandula Hybrida Oil), linalol, DMI (Dimethyl Isosorbide), olejek pomarańczowy (Citrus Aurantium Dulcis Oil),
olejek paczulowy (Pogostemon Cablin Oil), fosforan disodowy, geraniol, citral, biotyna, kumaryna, kwas cytrynowy, farnesol.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować jeśli występuje nadwrażliwość na jeden lub więcej składników preparatu.
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Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.
Ważne wskazówki

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza).
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Ponieważ wilgotne środowisko jest jedną z przyczyn infekcji grzybiczych paznokcia, zaleca się noszenie skarpet wykonanych wyłącznie
z materiałów pochłaniających wilgoć, takich jak bawełna lub wełna. Jest to ważne, ponieważ grzyby i pleśnie powszechnie występują w
wilgotnym środowisku, gdzie mogą się rozmnażać. W przypadku grzybicy paznokci stóp ważne jest, aby stopy były suche.
Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użycia przed rozpoczęciem stosowania produktu MYCOfast, nawet jeśli wcześniej
stosowało się ten wyrób medyczny.
Płyn MYCOfast można łączyć z doustnymi środkami przeciwgrzybicznymi.
Ostrzeżenia

Przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Dodatkowe informacje
W zestawie 20 pilniczków jednorazowych.

Producent
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Dystrybutor
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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