ВНАТРЕШНО УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО:
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
„НАИЛНЕР“ (NAILNER®)
ДОКАЖАНА ЕФИКАСНОСТ
ПРОТИВ ГАБИЧНИ
ИНФЕКЦИИ НА НОКТИТЕ
• Целосно продира низ ноктот
• Ги третира и спречува габичните
инфекции
на ноктите
• Клинички тестирано
Nailner производи се:
• Nailner пенкало (4 ml)
• Nailner лак 2 во 1 (5 ml)

Габичната инфекција на ноктите може да
започне како промена на бојата (во бела
или жолта) под врвот на ноктот на ногата
и/или раката. Навлегувањето на габичките
подлабоко во Вашиот нокт може да
предизвика промена на бојата на ноктот и
задебелување така што рабовите на ноктот
почнуваат да се распаѓаат.

Упатство за употреба:
Nailner пенкалото е наменет за третман на
габични инфекции на ноктите.

Не го користете производот доколку сте
алергични или преосетливи на некои
од состојките. Советувајте се со Вашиот
лекар ако сте дијабетичар или имате лоша
циркулација.

Nailner лакот 2 во 1 и Nailner пенкалото 2
во 1 се наменети за третмани и спречување
на габични инфекции на ноктите и го
подобруваат изгледот на ноктите.

Чување:
Чувајте го производот на собна
температура. Запаливо. Избегнувајте
вдишување.

Појава на габични инфекции на ноктите
(онихомикоза):
Онихомикозата се однесува на габична
инфекција која ги погодува ноктите
на нозете и/или на рацете. Тоа не е
опасна болест, туку е повеќе неугледен,
потенцијално непријатен и болен проблем
кој се пренесува од лице на лице.

За повеќе информации за причините,
симптомите и спречувањето на габичните
инфекции на ноктите или ако сакате да
дознаете повеќе за производите Nailner,
посетете не на: www.nailner.com.

• Nailner пенкало 2 во 1 (4 ml)

• од вкупно 50% неправилности на
ноктите, габичните инфекции се
најчестото заболување на ноктите.
• Помеѓу 6 и 8% од возрасната популација
има проблем од габични инфекции на
ноктите.
• Тој процент се зголемува за 15-20% кај
лицата на возраст помеѓу 40 и 60 години.

Состојки на Nailner пенкалото:
Етил лактат, вода, глицерин, млечна
киселина, лимонска киселина.
Состојки на Nailner лакот 2 во 1 и Nailner
пенкалото 2 во 1:
Етил лактат, глицерин, вода, млечна
киселина, ресацетофенон, лимонска
киселина.
Производител:
You Medical B.V.,
Rijnsburgstraat 9-11,
1059 AT Amsterdam

На кој начин делува Nailner?
Nailner содржи состојки кои делуваат на
габичките на ноктите.
• Единствениот систем за апликација им
овозможува на состојките да навлезат
во ноктот и да се спротивстават на
габичките во коренот на промените
околу ноктот.
• Го заштитува новоизраснатиот нокт од
инфекција.
Nailner лакот 2 во 1 и Nailner пенкалото
2 во 1 содржат состојка за осветлување
која помага во подобрување на изгледот на
заразениот нокт по само 7 дена.
Упатство за употреба:
Исчистете ги ноктите. Доколку користите
козметички лак за нокти, отстранете го
пред секоја апликација. Не е потребно
да се турпира ноктот пред апликација.
Аплицирајте го два пати на ден во текот на
првите четири недели.

состојбата трае подолго или се влошува,
советувајте се со Вашиот лекар. Доколку
производот се нанесува на повредена кожа,
може да дојде до појава на иритација. По
употреба на производот, третираното
место не го изложувајте на директна
сончева светлина. Доколку дојде до појава
на алергиска реакција или иритација,
престанете со користење и советувајте се со
Вашиот лекар.
Носител на решение за промет:
МЕДИС доо Љубљана – Претставништво
Скопје
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Потоа продолжете со аплицирање еднаш
на ден се додека здравиот нокт не го замени
оштетениот нокт. Растворот треба да се
нанесе на целата површина на ноктот
како и под слободните рабови на ноктот.
Добро затворете го шишенцето после
секоја употреба. Nailner пенкалото и
Nailner пенкалото 2 во 1 содржат доволно
количество на раствор за приближно
400 апликации, додека Nailner лакот за
приближно 300 апликации.
Предупредувања и контраиндикации:
Само за надворешна употреба. Чувајте
го подалеку од дофатот на децата.
Избегнувајте контакт со очите или
слузокожата. Во случај на контакт со
очите, внимателно измијте ги со вода во
времетраење од неколку минути. Доколку
200071800

