
LEES ZORGVULDIG DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING

DOOR VOORDAT U WARTNER® GEBRUIKT OM ONJUIST

GEBRUIK TE VOORKOMEN.

GEBRUIK WARTNER® KALKNAGEL 4 IN 1 GEL

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is een medisch hulpmiddel voor de behandeling en preventie
van kalknagels of nagels met neiging tot schimmelinfecties (dermatofyten en gisten). De
gel is ontworpen voor de behandeling van zowel de teen- als de vingernagels. Het gebruik is
bestemd voor de behandeling van lichte tot middelmatige kalk- en schimmelnagels. Kalk- en
schimmelnagels kunnen worden gekenmerkt door verkleuring en verdikking van de besmette
nagels die bros worden. De nagels en de omliggende huid kunnen droog of schilferig worden.
Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel wordt sterk aanbevolen voor mensen die vaak blootgesteld
zijn aan een warme en vochtige omgeving (frequent bezoek aan zwembaden, sportplaatsen,
sauna's, openbare douches, enz.).

BEHANDELMETHODE

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel biedt een nieuwe gerichte behandelmethode met een AAN/UIT
functie om de gepatenteerde formule toe te dienen.

De formule zorgt voor een vijandige micro-omgeving die nagels behandelt tegen allerlei schimmels
zoals dermatofyten of gisten en symptomen van kalk- en schimmelnagels zoals verkleuring te
verminderen. De geselecteerde ingrediënten hebben laagvormende eigenschappen en creëren een
beschermende laag op de nagels.
Daarnaast bevat Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel 1,5-pentanediol, die hydraterend is en in combinatie
met glycerine en verfrissend citroenkruid ook herstellende en voedende eigenschappen bevat om het
herstel naar een gezonde nagel te versterken.  De natuurlijke nagel pH-waarde van 5.5-5.6, die zorgt
voor de nodige stimulatie van proteïnen en enzymen die het immuunsysteem ondersteunt de infectie
tegen te gaan, blijft behouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

1) Was voor behandeling uw handen of voeten zorgvuldig. Gebruik bij voorkeur producten met
zeepvrije milde stoffen.
2) Behandel op een schone nagel zonder nagellak of nagellakremover resten.
3) Draai de applicator naar 'ON' en dien een kleine hoeveelheid gel aan op de nagel.
4) Breng een dunne laag aan op de gehele nagel. Wrijf de gel naar beneden richting je nagelriem
en laat de gel drogen voor enkele minuten. De nagel kan eventueel worden schoongeveegd mocht
dit nodig zijn. Maak de applicator schoon na gebruik en draai de applicator naar 'OFF'.
5) Tweemaal per dag aanbrengen.
6) Gebruik tijdens de behandelperiode geen andere preparaten zoals nagellak, poeders, sprays etc.
De werkzaamheid van Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel kan hierdoor worden beïnvloed.
7) De behandeling duurt tot de gezonde nagel de geïnfecteerde nagel vervangt. De behandelperiode
is afhankelijk van de nagelgroei.
Breng twee keer per dag aan gedurende een periode van 4 weken. Eerste verbeteringen zijn al na
1 week zichtbaar*. Grotere infecties hebben wellicht twee keer aanbrengen per dag voor een langere
periode nodig voordat verbetering is te zien. Om verspreiding en herinfectie te helpen voorkomen, breng
één keer per dag aan gedurende 9 maanden of totdat er een nieuwe gezonde nagel is gegroeid.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Gebruik niet op open wonden.
• Gebruik niet als de verpakking is beschadigd.
• Bij inname door kinderen, direct uw arts raadplegen en deze gebruiksaanwijzing verstrekken.
• Niet gebruiken na houdbaarheidsdatum.
• In twijfelgevallen, raadpleeg uw arts en verstrek deze gebruiksaanwijzing.
• Gebruik alleen zoals bedoeld. Interacties met andere medische hulpmiddelen zijn niet
waargenomen. Wij raden echter niet aan om Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel te combineren
met andere producten die hetzelfde probleem verhelpen, tenzij is overlegd met uw arts. In
het geval van bijwerkingen of abnormale reacties raadpleeg direct uw arts en verstrek de
verpakking.

WAARSCHUWINGEN

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is bedoeld voor volwassenen. Gebruik alleen zoals het bedoeld
is. Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Gebruik niet in het
geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Gebruik niet op open wonden. Stop
het gebruik bij irritatie of allergische reactie. Raadpleeg een arts als de kalknagel blijft of erger
wordt. Raadpleeg uw arts als u diabetes heeft, bloedcirculatieproblemen heeft, zwanger bent
of borstvoeding geeft. Bewaar buiten zicht en bereik van kinderen. Bewaren op een donkere,
koele, droge plek op kamertemperatuur.

INGREDIËNTEN

Water, Glycerine, 1,5-Pentandiol, Propyleenglycol, Dimethicon, PEG-40 gehydrogeneerde
ricinusolie, Carbomeer, Natriumhydroxide, Artemisia abrotanum blad /stam extract.

INHOUD

- Tube 7 ml

KLINISCHE ONDERZOEKEN* TONEN NA HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ÉÉN WEEK:

- Nagelverkleuring was significant verminderd.
- Nagels waren significant zachter.
- Nageldikte was significant verbeterd.

*Bovendien werd na 8 weken geconstateerd dat de nagels significant gladder waren en 88%
van de gebruikers ervaarden algemeen positieve effecten op hun nagels door het product.
Gebruikers betrokken bij het onderzoek gebruikten het product strikt volgens aanbevolen
indicaties. Productconsumptie varieerde afhankelijk van de grootte van de te behandelende
plek. Test is uitgevoerd onder 24 gebruikers.
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