Указания за употреба

Съдържание

Начин на употреба

Ново-Нейл Емтрикс, 10 ml

Нанас яй т е Ново-Ней л Ем т рикс ве днъж дневно върху засегнатите нокти, за
предпочитане вечер точно преди лягане.
Задръж те върха на т убичката върх у
нокътя. Натиснете леко тубичката и разнесете разтвора с накрайника. Покрийте
всеки нокът с т ънък слой от разтвора.
Важно е разтворът да се прилага и под
свободния р ъб на всички засег нат и
нокти. След нанасяне нокътят трябва да
се остави да изсъхне за няколко минути.

Състав
Пропиленгликол, урея, млечна киселина,
вода, натриев хидроксид

Описание
Ново-Нейл Емтрикс е прозрачна, безцветна течност, която се предлага в пластмасова тубичка със силиконов накрайник, за да се улесни приложението върху
ноктите. Ново-Нейл Емтрикс не съдържа
консерванти и аромати. Съставките са
напълно биоразградими.

Показание
За лечение на нокти, засегнати от гъбична
инфекция (онихомикоза) или псориазис.
Ново-Нейл Емтрикс подобрява външния
вид на ноктите, които са с променен цвят
и деформирани. Ново-Нейл Емтрикс притежава физичен кератолитичен ефект
и разрушава клетките на гъбичките, които
най-често причиняват гъбична инфекция
на ноктите.
Ново-Нейл Емтрикс подобрява хидратацията, нежно изглажда външните слоеве
на нокътната плочка и поддържа ноктите
в добро състояние, като променя микросредата на нокътя и подобрява целостта
на нокътната повърхност. Първите признаци на подобрение обикновено се
наблюдават след една до две седмици
лечение. В клинично проучване 76% от
потребителите виждат подобрение във
вида на ноктите само след 1 седмица,
а 92% – след 8 седмици.

Продължителността на лечението варира
в зависимост от първоначалната тежест
на състоянието, но в повечето случаи
може да се наложи лечение 3-6 месеца.
За оптимални резултати продължете приложението до израстването на нормален
нокът.
Не нанасяйте Ново-Нейл Емтрикс върху
нокътното легло, ако засегнатият нокът
или части от него са се отделили от подлежащото нок ътно легло. Избягвайте
използването на лак за нокти по време на
приложението, тъй като това ще намали
желания ефект на Ново-Нейл Емтрикс.
Ново-Нейл Емтрикс действа само локално
и следователно може да се използва по
време на бременност и кърмене. Опитът
при децата е ограничен. Затова се консултирайте с Вашия лекар преди употреба
при деца.

Предупреждения и предпазни мерки
Само за външна употреба. Избягвайте
контакт с очите и лигавиците. Не използвайте, ако сте алергични към някоя от
съставките.

Възможни нежелани реакции
При някои пациенти може да появи преходно леко дразнене на кожата непосредствено до нокътя и промяна в цвета
на нокътя. Освен това може да настъпи
разхлабване/отделяне на нокътя от нокътното легло под него (онихолиза), включително отделяне на засегнатата част на
нокътя.

Срок на годност и условия за
съхранение
Използвайте до датата, посочена върху
тубичката и картонената опаковка. Да се
съхранява при температура между 2 °C
и 25 °C. Да се пази от пряка слънчева
светлина и замръзване. Да се съхранява
на място, недостъпно за деца.

Производител
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