e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

DermoFuture Terapia przeciw Grzybicy paznokci zapobiega i
wspomagas leczenie 9ml
www.wispol.tiointeractive.pl/dermofuture-terapia-przeciw-grzybicy-paznokci-zapobiega-i-wspomagas-leczenie-9mlprodukt-33421.html

Cena brutto:

8.99 zł

Grzybica paznokci dotyczy zarówno paznokci u stóp, jak i dłoni.
Niestety jej objawy są lekceważone, maskowane pod warstwą lakieru do paznokci lub ukrywane w butach.
Grzybica paznokci wymaga odpowiedniego leczenia, by nie uległy one całkowitemu zniszczeniu.
Terapia DermoFuture Precision zapobiega i przywraca zdrowy stan paznokci w zakażeniach grzybiczych palców dłoni i stóp.
Terapia do paznokci zawiera kompozycję starannie dobranych składników, które wnikają w głąb paznokci i ograniczają nadmierny rozwój
mikroorganizmów, chroniąc tym samym przed grzybicą.
Dodatkowo produkt pielęgnuje i wzmacnia strukturę płytki paznokciowej oraz wspomaga jej odbudowę.
Preparat jest bardzo łatwy w użyciu, posiada pędzelek ułatwiający aplikowanie i jest bardzo wydajny.
Polecany szczególnie osobom mającym słabą i zniszczoną płytkę paznokci, podatną na zakażenia grzybicą.
Preparat tworzy wodoodporną warstwę ochronną na powierzchni paznokcia, dzięki czemu hamuje rozwój grzybów i przyspiesza odbudowę płytki
paznokcia. Maskuje niedoskonałości, rozjaśnia płytkę paznokcia.
Zapobiega nawrotom infekcji grzybiczych, a dodatkowo przyspiesza odbudowę zdrowej płytki paznokcia.
Efekty widoczne już po czterech tygodniach stosowania!
Stosowanie Terapii przeciw grzybicy paznokci DermoFuture ma szczególne znaczenie dla osób zagrożonych grzybicą ze względu na wykonywaną
pracę lub inne aktywności, np.: korzystanie z wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznych, basenów, kąpielisk, obiektów sportowych, saun,

pryszniców w miejscach publicznych, w czasie pobytów w hotelach i ośrodkach wczasowych, gdzie ryzyko infekcji znacząco wzrasta (zarodniki
grzybicy są z reguły odporne na większość stosowanych środków czystości i detergentów).
Zapobieganie:
Przestrzegaj kilku prostych zasad, które wspomogą terapię i uniemożliwią zarażanie innych osób.
●

dezynfekuj przyrządy do pielęgnacji paznokci

●

wyrzuć lub przynajmniej zdezynfekuj noszone buty

●

noś buty zapewniające stopom odpowiednią cyrkulację powietrza

●

zakładaj przewiewne skarpetki, wykonane z naturalnych materiałów

●

regularnie wymieniaj ręczniki i pierz je w wysokich temperaturach

●

wypierz domowe dywany i dywaniki

Pielęgnacja stóp
●

do kąpieli w ciepłej wodzie dodaj odpowiednią sól lub płyn zmiękczający skórę

●

w gorące dni skorzystaj z chłodzących żeli

●

po starannym umyciu stóp dokładnie je osusz

●

po kąpieli zadbaj o odpowiednie nawilżenie skóry stóp

Pielęgnacja dłoni
●

nawilżaj skórę dłoni po każdym myciu rąk

●

zimą stosuj tłusty ochronny krem, latem lekki i nawilżający

●

wieczorem nałóż na dłonie grubszą warstwę kremu lub maskę

●

raz w tygodniu zrób dokładny peeling dłoni

Tylko do użytku zewnętrznego
Produkt przebadany dermatologicznie
Działanie potwierdzone klinicznie

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

