
 1986 והתשמ) תכשירים( הרוקחים תקנון לפי לצרכן עלון
 GMP תקן עם-הבריאות משרד ברישיון

  INGREDIENTS-ריםהתכשי מרכיבי

Olive (Olea Europaea) Oil. Avocado (nPersea Gratissima) Oil . Argania Spinosa Kernel  Oil . Acetic Acid. MYRRH 
(Commiphora  MYRRHA)  Oil. panthenol . Peppermint (Mentha Piperita) Oil. Sea Salt. Sodium Bicarbonate .Tea 
Tree (Melaleuca Alternifolia) Oil .  Tocopheryl Acetate. Oil Canabis Sativa .Manuka oil.  

 יריםבתכש ותשתמש בטרם סופו עד העלון את בעיון וקרא

בבעיות ציפורניים.  לטיפול המושלם האיזון בעל לשמן נחשב אשר, קנביס ,פ"המ זרעי שמן נמצא זה בתכשיר :הערות
 החיסונית המערכת את ממריץ הוא. 6 ואומגה 3 אומגה של מושלם איזון ובעל אמינוה חומצות 20 כל את מכיל התכשיר

 . הפטרת של מלאה בהבראה ומסייע

 המרכבים אחדל רגישות על ידוע אם בתכשיר להשתמש אין. שנים 10 לגיל מתחת לילדים אסור בתכשיר  השימוש: אזהרה
 לשטוף יש כזה מגע של במקרה .נייםיהע עם ממגע להימנע יש .בלבד חיצוני לשימוש מיועד התכשיר. זה בעלון הרשומים

 חתך כל או אף, בפה כגון( ריריות רקמות םע תכשירה מגע למנוע יש. פגום או מגורה עור על להשתמש אין. במים היטב
 אהו שלשמה למטרה רק בתמרוק שלהשתמ יש. הטיפול את להפסיק יש צריבה, לאדמומיות גורם תכשירהו במידה).  פתוח
 . השימוש להוראות ובהתאם נועד

 חדירות מקדם בעלת והיד הרגל כף ופטרת זמותקא של שונים ולסוגים בעייתיות בציפורניים לטיפול - התכשיר מיועד למה
 וקוטל ריאליתבקט אנטי פעילות יוצרהוא  .לק אותהסמו לנטרמ ,הפטרייה חותתהתפאת  עוצר התכשיר. הציפורן לתוך גבוה
 .והיד הרגל כףב מיםזיהו של רחב מגוון

 או עובשים, פטריות יע נגרם אשר ציפורןל העור שמסביב או הציפורן של מקומי כזיהום מוגדרת ציפורניים פטרת :תסמינים
 פתחתמת הציפורניים פטרת .לבנה אבקהמין ב והתמלאותה, שלה התעבות, הציפורן צורת לעיוות גורמת התופעה .שמרים

  .הידייםו הרגליים אצבעות ביןהן ו הרגל בכף הן פטרת היוצר Trichophyton rubrum :הזן ,למשל, בעור פטרייתי כתהליך

 קלינייל מוצרי להלן

בצורה  בקטריאלית אנטי פעיל . הואהציפורן לתוך ההגבו חדירות מקדםבבעיות ציפורניים עם  דיימי לטיפול :פורטה-קלינייל
             ., מאידךהפטרייה התפתחות ועוצר את מחד, הציפורן צמיחתהקלינייל פורטה מזרז את . מיוחדב תמרוכזו חזקה

 פעם אחת ביום ובהתמדה.כולל מלפנים ש לטפטף טיפה אחת על הציפורן הנגועה י

 והציפורן. העור כלפי עדינה פעילות . תכשיר זה פועלבינוני עד קלה וציפורן עור פטרתבעיית ב לטיפול: בייסיק-קלינייל
(ראו למעלה),  הפורטההטיפול בתכשיר  של ורושימ מונע טיפולהוא גם מהווה . פטריות של רחב מגוון התכשיר פועל נגד

 על לחזור שי .הרגל וכף האצבעות ביןצריך להיעשות גם  טיפולה שמיועד למקרים הקשים של בעיות בציפורניים ובעור.
  .הרגל וכף צבעותהא בין כולל חותלפ בשבוע פעמיים הטיפול

 אשר ייחודית מפורמולה מורכבים (הבייסיק והפורטה). תכשירים אלה תכשיריםה שניאת  לבתהמש הערכ זו :קיט-קלינייל
 בעיית את שנועד לפתור ויסודי ארוך לטיפולהיא מיועדת  של בעיות הציפורניים והעור. קשים למקרים במיוחד פותחה
 .חוזרת התפתחות ומונע ,מושלם באופן הרגל כף גזמתאו הפטרת

 פני את בעדינות ולשייף לגזור יש לשבוע אחת .הבקבוק את היטב לנער יש שימושה לפני :ואופן הטיפול שימוש הוראות
הטיפול צריך  .לגמרי ויבש נקי הנגוע, כשהוא אזורה על טיפות 1-2 לטפטף יש ערב כל. הנוזל החדרת לשם הנגועה הציפורן

 י של הציפורן.לכלול גם את החלק הקדמ

טיפול, יש ישים לב שהלק כל לפני אולם, לק בזמן התהליך. ב להשתמש יתןנלידיעתכם,  .יםיגרב ללא סגורה נעל לנעול אין
לתוך הציפורן ומזרז  הנוזל חדירתב סייעמ לשבוע אחת הציפורן שיוף שימו לב, .אינו מונע מהטיפות להגיע לציפורן הנגועה.

 את משך ההחלמה.

 הטיפול להשלמת. יםחודש מספר. הוא יכול להימשך הפטרת בחומרת תלויוי לשנ מאחד משתנה הטיפולך מש: הערה
  .כל הזמן ויבשה נקייה מאווררת רגל על להקפיד יש של הבעיות בציפורניים, חוזרת ולמניעה
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