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STEPER Lakier 10 ml
 

Cena: 44,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Steper lakiker do paznokci, to wyrób medyczny, zawierający aktywne składniki wnikające w głąb paznokci, które chronią i pielęgnują
zniszczoną płytkę paznokciową. Polecany szczególnie do stosowania na paznokcie narażone na infekcje grzybicze.

Skład: 
Panthenol, Tocopherol, Clotrimazole, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Climbazole, Triclosan, Melaleurca Alternifolina Leaf Oil.
Wskazania

Działanie:
Steper lakier do paznokci, zawiera kompozycję starannie dobranych składników, które wnikają w głąb paznokci i ograniczają nadmierny
rozwój mikroorganizmów – chroniąc tym samym przed grzybicą. Dodatkowo lakier do paznokci Steper, pielęgnuje i wzmacnia strukturę
płytki paznokciowej oraz wspomaga jej odbudowę. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu, posiada pędzelek ułatwiający aplikuję i jest
bardzo wydajny. Polecany szczególnie osobom, które mają słabą i zniszczoną płytkę paznokci podatną na zakażenia dermofitami.

Zastosowanie:
Steper lakier do paznokci przeznaczony do ochrony i pielęgnacji paznokci. - chroni paznokcie przed grzybicą, pielęgnuje zniszczoną
płytkę paznokciową. Dzięki składnikom, które wnikają w głąb paznokcia Steper tworzy środowisko niekorzystne dla wzrostu
dermatofitów.

Sposób użycia:
Stosować na umytą i wysuszoną płytkę paznokciową (należy zmyć lakier, jeśli jest nałożony). Stosować 2 razy dziennie przez okres 1
miesiąca, następnie kontynuować aplikację produktu 1 raz dziennie. Po aplikacji preparatu, należy odczekać kilka minut do całkowitego
wchłonięcia. Nie zmywać przez 2 godziny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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