Kalknagel Pleisters
Lees de bijsluiter aandachtig voordat u de
Kalknagel Pleisters gebruikt.
Gooi deze bijsluiter niet weg.
Kalknagel Pleisters
• Effectieve behandeling van kalk/schimmelnagelinfecties
• Snel en zichtbaar resultaat
• Makkelijke en directe behandeling
• Slechts eenmaal per dag aanbrengen
• Continue nagelbehandeling gedurende 8 uur
Inhoud van deze bijsluiter
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1. Wat zijn Kaknagel Pleisters
Kalknagel Pleisters zijn een innovatief en uniek
medisch hulpmiddel voor een intensieve en
effectieve behandeling van kalk-/schimmelnagels
en van verkleurde, vervormde (teen)nagels.
De Kalknagel Pleisters verzorgen de nagels op een
natuurlijke wijze door continue afgifte van actieve
ingrediënten, gedurende maximaal 8 uur.
Door de unieke samenstelling hebben de Kalknagel
Pleisters ook een hydraterende werking.
Het speciale ontwerp van de pleisters biedt een
gemakkelijke, simpele en effectieve werking, exact
op de plaats waar het nodig is.
De Kalknagel Pleisters behandelen de kalk/schimmelnagel, verbetert het uiterlijk van de nagel
en vermindert verkleuring.
2. Hoe gebruikt u de Kalknagel Pleisters
Maak de nagel schoon en verwijder nagellak,
stofjes of olie voor elk gebruik. De nagel hoeft niet
voor gebruik gevijld te worden
1. Verwijder de transparante laag van de gehele
pleister.
2. Let op: verwijder ook de 2e transparante laag
in het midden van de pleister.
3. Plak het verdikte midden van de pleister op het
midden van de kalk-/schimmelnagel. Verwijder de
witte strip.
4. Vouw de zijdes van de pleister strak om de
(teen)nagel en de bovenzijde van de pleister om de
teen of vingertop.

5. Laat de de Kalknagel Pleister 8 uur zitten voor
een effectieve en intensieve behandeling, bij
voorkeur ’s nachts gebruiken. Gebruik de pleister
eenmaal per dag op de aangetaste nagels.
De beste resultaten worden bereikt door dagelijkse
behandeling zolang de nagel is aangetast. De duur
van de behandeling varieert, afhankelijk van de
ernst van de aandoening en moet worden
voortgezet totdat een gezonde nagel is uitgegroeid.
In de meeste gevallen groeit een nieuwe nagel
binnen 3 tot 6 maanden.
3. Mogelijke bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend, indien de
Kalknagels Pleisters worden gebruikt volgens de
gebruiksaanwijzing.
4. Zwangerschap en borstvoeding
De samenstelling is alleen plaatselijk actief en kan
daarom worden gebruikt door zwangere vouwen of
vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg voor
toepassing bij kinderen uw arts voor gebruik.
5. Houdbaarheid en bewaren

-

Bewaar op een koele, droge plaats in de
originele, hersluitbare verpakking.

-

Bewaar buiten bereik en zicht van kinderen.
Sluit de zip-lock verpakking met resterende
pleisters zorgvuldig om uitdroging ervan te
voorkomen.

6. Waarschuwingen

-

Alleen voor uitwendig gebruik.

-

Stop het gebruik van de pleisters als uw huid na
gebruik ervan rood wordt, zwelt of jeukt.

-

Gebruik het product niet indien u overgevoelig
bent voor pleisters in het algemeen.

Niet gebruiken op geïrriteerde of zonverbrande
huid en vermijd contact met de ogen.

7. Ingrediënten
Urea,1,3-Butylene glycol, Fumaric acid.

