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Excilor Leczenie grzybicy paznokci, płyn 3,3 ml
 

Cena: 55,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 3,3 ml

Producent A&D PHARMA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Excilor Leczenie grzybicy paznokci, posiada formę płynu z pędzelkiem co ułatwia aplikację. Płyn jest wzbogacony lipidami i biotyną co
pomaga odbudować uszkodzoną strukturę paznokcia, co wpływa na estetyczny wygląd paznokcia. Dzięki innowacyjnej technologii
TransActive zapewniona jest natychmiastowa penetracja.
Excilor Leczenie grzybicy paznokci pomaga w odbudowie uszkodzonej struktury paznokcia. Dzięki temu poprawia się wygląd paznokcia i
powstaje bariera chroniąca
go przed infekcjami grzybiczymi. Paznokcie odrastają zdrowsze i mocniejsze, co zapobiega ich ponownemu zakażeniu.

Zastosowanie
Leczenie grzybicy paznokci.

Sposób użycia

Przed użyciem płynu należy oczyścić paznokieć, a jeśli pokryty jest lakierem należy go zmyć.
Za pomocą aplikatora nanieść obficie płyn na całą powierzchnię paznokcia oraz jego brzegi od spodu. Stosować na zakażone
miejsce dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Aby uzyskać najlepsze wyniki stosować preparat przez co najmniej 3 miesiące do
czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.
Przed założeniem skarpetek lub obuwia należy odczekać 1 - 2 minuty do wyschnięcia preparatu, co pozwoli na wniknięcie
preparatu do wnętrza paznokcia.
Regularnie przycinać paznokcie obcinaczem do paznokci.

Skład
Mleczan etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, środek pianotwórczy, woda, glicerol, polisorbat 80, octan cetylu,
acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna i środek konserwujący (nie zawiera parabenów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/excilor-leczenie-grzybicy-paznokci-plyn-3-3-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.
Chorzy na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem
stosowania preparatu Excilor®.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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