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Steper Lakier do paznokci 10 ml
 

Cena: 42,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Steper w postaci lakieru jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji zniszczonej płytki paznokciowej, dedykowany osobom narażonym na
częsty kontakt z grzybami i bakteriami.

wzmacnia płytkę paznokciową
wygładza nierówności odrastającego paznokcia
pomaga w przywróceniu jego naturalnej barwy

2 godzinna kuracja do paznokci

Lakier do paznokci Steper jest kosmetykiem zawierającym kompozycję sześciu starannie dobranych składników chroniących paznokcie.
Przeznaczony jest dla osób narażonych na częsty kontakt z grzybami i bakteriami, szczególnie osób aktywnie uprawiających sport bądź
często korzystających z miejsc publicznych, takich jak basen, sauna czy siłownia.

Steper pielęgnuje i wzmacnia strukturę płytki paznokciowej oraz wspomaga jej odbudowę.

Składniki
Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Tocopherol,
Hydroxypropylcellulose, Clotrimazole, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Climbazole, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene

Dawkowanie
Sposób użycia:
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować na umytą i wysuszoną płytkę paznokciową (należy zmyć inny lakier, jeśli uprzednio
został nałożony). Stosować 2 razy dziennie przez okres 1 miesiąca, następnie kontynuować aplikację produktu 1 raz dziennie. Po
aplikacji preparatu, należy odczekać kilka minut do jego całkowitego wyschnięcia. Po 2 godzinach od aplikacji, produkt należy zmyć pod
bieżącą wodą.
W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się natychmiast
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przerwać stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W razie dostania się preparatu do
oczu, natychmiast spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu trwałości.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu kobietom w ciąży i w okresie laktacji.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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