Grzybica paznokci dotyka ponad 10% naszego społeczeństwa. Jest najczęstszą
chorobą paznokci i stanowi około połowy wszystkich przypadków zmian
paznokciowych.
Ze względu na stały wzrost zakażeń, stanowi znaczny problem społeczny. Przypadłość ta wpływa
również niekorzystnie na jakość życia. Kto miał z nią styczność wie, że nie łatwo się jej pozbyć.
Wygląda nieatrakcyjnie, nieleczona może przenieść się na wszystkie paznokcie. Nawet we
wczesnym stadium nie ustąpi sama…

Zmiany częściej dotyczą paznokci stóp niż paznokci rąk. Zakażenie obejmuje na ogół kilka płytek
paznokciowych stóp.
Zakażony paznokieć traci swe różowe zabarwienie, ulega pobruzdowaniu i łatwo się kruszy.
Naskórek pod zgrubiałym i popękanym brzegiem płytki ulega nadmiernemu rogowaceniu. Te
zmiany mogą się utrzymywać długo i stanowią dla chorego dokuczliwe utrudnienie w codziennym
życiu, a dla jego otoczenia źródło zakażenia pośredniego lub bezpośredniego.
Warunki sprzyjające rozwojowi tego schorzenia stwarzają przede wszystkim miejsca publiczne,
takie jak baseny, łaźnie i sauny (drewniane podesty). Ryzyko występuje również w przypadku
pożyczania cudzych butów, skarpetek czy używania innych niż własne przyborów do utrzymywania
higieny i estetyki stóp/dłoni.
Grzybica paznokci występuje najczęściej u dorosłych. U osób starszych ok. 80% infekcji dotyczy
paznokci stóp, zwłaszcza dużego palucha. Jednoczesne występowanie grzybicy paznokci stóp i rąk
jest spotykane rzadziej.
Oliprox Lakier do paznokci to jedyny na rynku przeciwgrzybiczy lakier w formie wodnego ŻELU.
Zapewnia maksymalną penetrację większą niż inne produkty dostępne na rynku. Umożliwia
kompleksową ochronę słabej i zniszczonej płytki paznokcia. Zawarte w składzie substancje:
Climbazole i Piroctone Olamine, wykazują szerokie przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne i

antybakteryjne.
Aplikacja bez konieczności przygotowania płytki paznokcia. Wydajne opakowanie 12 ml wystarcza
na ok. 6-cio miesięczną kurację.
Sugerowana cena detaliczna butelka 12ml: 54 zł.
Oliprox Lakier do paznokci to także ochrona przed nawrotami grzybicy paznokci oraz profilaktyka
dla osłabionych i zniszczonych paznokci.
Co wpływa na skuteczność w kuracji grzybicy paznokci?
Najważniejszym czynnikiem w leczeniu grzybicy paznokci jest przenikanie preparatu do ogniska
zakażenia. Nowy produkt opracowany został jako wydajny i skuteczny preparat zapobiegający i
wspomagający leczenie grzybicy paznokci Zapewnia również kompleksową ochronę słabej i
zniszczonej płytki paznokcia.
Dlaczego formuła żelowa jest najlepsza?
Produkt przenika do i przez płytkę paznokcia. Innowacyjna formuła wodnego żelu zapewnia
głęboką penetrację i wyjątkowy komfort stosowania.
STOSOWANIE:
Zaleca się stosować Lakier do paznokci Oliprox raz lub dwa razy dziennie.
Przed pierwszym zastosowaniem należy obciąć zainfekowany paznokieć, a następnie nałożyć lakier
na cały obszar płytki paznokcia.
Po aplikacji lakieru nie należy usuwać go z paznokcia ani myć stóp/rąk przez 2-3 godz.
Okres leczenia może trwać nawet do 6-ciu miesięcy.
Artykuł został opublikowany w serwisie http://kobieta.dlastudenta.pl/

