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Mycosan, serum na grzybicę paznokci, 10ml + 10 pilniczków
 

cena: 39,26 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać serum

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Mycosan Grzybica Paznokci to preparat pierwszego rzutu, który zwalcza i zapobiega grzybicy paznokci.
Wykazuje aktywno?? od pierwszego zastosowania. Rezultaty widoczne w ci?gu dwóch tygodni* przy
regularnym stosowaniu zgodnie z ulotk?. Mycosan Grzybica Paznokci to bezbarwne i bezzapachowe serum,
wysycha w ci?gu 2 minut.

Celowane dzia?anie szybko zatrzymuje rozwój najcz??ciej wyst?puj?cych grzybów, które odpowiadaj? za
grzybic? paznokci. Wnika w struktur? paznokcia i stabilizuje j?, sprzyjaj?c odnowie zdrowego paznokcia –
paznokie? ulega regeneracji. Tworzy barier? ochronn?, co pomaga unikn?? rozprzestrzeniania si? grzybicy
paznokci na inne obszary.

Wskazania
Do stosowania w chorobie grzybiczej paznokci i zapobieganiu jej nawrotom.

Sposób u?ycia
 Zwalczanie grzybicy paznokci: stosuj Mycosan 2 razy dziennie na chorobowo zmienion? powierzchni? przez
minimum 4 tygodnie. Pozostaw preparat do wyschni?cia na jedn? minut?. Zacznij spi?owywa? paznokcie
pilniczkiem po up?ywie 2 tygodni. Starannie ?cieraj chorobowo zmieniony paznokie? raz w tygodniu,
korzystaj?c z pilniczków, które znajduj? si? w opakowaniu produktu. (Uwaga: jeden pilniczek przeznaczony
jest dla jednego paznokcia. Stosuj go tylko jeden raz, aby zapobiec przenoszeniu si? grzybów na inne
powierzchnie). Leczenie nale?y przeprowadzi? do ko?ca, aby osi?gn?? po??dane efekty.

Zapobieganie nawrotom zaka?enia lub ochrona zdrowych paznokci przed zaka?eniem: nale?y nak?ada? na
zdrowe paznokcie 1 raz dziennie.
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Sk?ad
 Woda, przes?cz fermentowanego ?yta, glikol pentylenowy, izosorbid dimetylu, hydroksyetyloceluloza.

Uwagi
- Wy??cznie do u?ytku zewn?trznego.
- Nie stosowa? w przypadku alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
- Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.
- Chorobowo zmieniona cz??? paznokcia musi odrosn?? wraz z paznokciem, aby mo?na by?o j? ca?kowicie
usun??.
- Przed zastosowaniem Mycosan nale?y usun?? wszelkie ?lady innego lakieru do paznokci oraz oczy?ci?
paznokcie.

 Podmiot odpowiedzialny
 Sirowa Poland Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
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