
Preparaty Nailner:
• Nailner lakier 2 w 1 (5ml) - szybko widoczny efekt
• Nailner sztyft 2 w 1 (4ml) - szybko widoczny efekt

Wskazania do stosowania
Nailner lakier 2 w 1 i Nailner sztyft 2 w 1 są wskazane do leczenia 
i zapobiegania grzybicy paznokci. Dzięki dodatkowemu efektowi 
rozjaśnienia szybko poprawiają wygląd zainfekowanego paznokcia.

Co to jest grzybica paznokci (Onychomycosis)?
Grzybica paznokci rozwija się w paznokciach stóp i/lub dłoni. Jest to 
problem nie tylko estetyczny. Może wywoływać ból, a zakażenie może 
przenosić się na inne osoby. Grzybica jest najczęstszą przyczyną zmian 
w obrębie paznokci:

•  Ok. 50% zmian w wyglądzie płytki paznokciowej wywołanych jest 
przez zakażenia grzybicze.

•  6-8% osób dorosłych cierpi na grzybicę paznokci.

•  Ryzyko choroby zwiększa się z wiekiem, a odsetek osób zakażonych  
w grupie wiekowej 40-60 lat wzrasta do 15-20%.

Grzybica paznokci początkowo może objawiać się przebarwieniami 
(białymi lub żółtymi) na brzegach paznokci stóp i/lub dłoni. W miarę 
wnikania grzybów w głębsze warstwy, paznokieć może odbarwiać się, 
stawać się grubszy oraz słabszy, a jego końcówki mogą się kruszyć. 
Grzybica paznokci może być przyczyną zgrubienia tkanki bezpośrednio 
pod płytką paznokcia i powodować uniesienie krawędzi paznokcia, 
a w konsekwencji prowadzić do onycholizy, co oznacza, że paznokieć 
oddziela się od łożyska i odpada. Proces ten następuje stopniowo i jest 
bezbolesny. Grzybica paznokci może rozprzestrzeniać się na otaczające 
paznokcie i skórę, powodować zmiany w łożysku paznokcia i/lub w 
naskórku, jak również w otaczających tkankach. Może to przyczyniać 
się do fizycznego uszkodzenia tkanek, spowodowanego zgrubieniem 
paznokci.

Jak działa Nailner 2 w 1
Formuła preparatów Nailner 2 w 1 skutecznie leczy i zapobiega grzybicy 
paznokci

•  Opatentowany system zapewnia wnikanie substancji czynnych w głąb  
płytki całego paznokcia i jej wysycenie, a następnie zwalczanie 
grzybicy w łożysku, zmieniając środowisko paznokcia na niekorzystne 
dla grzybów.

•  Chroni nowo odrastający paznokieć przed infekcją.

Nailner lakier 2 w 1 i Nailner sztyft 2 w 1 nie tylko leczą grzybicę 
paznokci, ale dzięki dodatkowemu efektowi rozjaśnienia, szybciej 
poprawiają wygląd zakażonych paznokci. Poprawa wyglądu paznokci 
następuje już po 7 dniach stosowania.

Sposób użycia lakieru i sztyftu Nailner 2 w 1:
Przed każdą aplikacją lakieru lub sztyftu Nailner 2 w 1 należy zmyć lakier 
kosmetyczny i oczyścić paznokieć. Lakier leczniczy Nailner 2 w 1 nie 
wymaga usuwania przed kolejnymi aplikacjami. Przed użyciem lakieru 
lub sztyftu Nailner 2 w 1 nie ma konieczności piłowania płytki 
paznokcia. Preparat należy rozprowadzić na całej powierzchni paznokcia, 
w tym na jego dolną krawędź (od spodu paznokcia). Unikać kontaktu ze 
skórą, używać bawełnianego wacika do usunięcia nadmiaru preparatu 
ze skórek i skóry palców. Pozostawić paznokcie do wyschnięcia przez 1-2  

minuty przed założeniem skarpet, butów lub rękawiczek. Nie ma potrzeby 
wywierania dodatkowego nacisku podczas aplikacji preparatu 
za pomocą sztyftu. Nie należy myć dłoni ani stóp bezpośrednio po 
zaaplikowaniu preparatu, aż do momentu jego wyschnięcia. Po każdym 
użyciu należy dokładnie zamknąć sztyft lub butelkę z lakierem. 
Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie 
raz dziennie, do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce 
uszkodzonego. Na ogół czas potrzebny na całkowite odrośnięcie nowego 
paznokcia wynosi 6 miesięcy w przypadku palców dłoni i 9-12 miesięcy w 
przypadku palców u stóp. Zawartość sztyftu Nailner 2 w 1 wystarcza na 
około 400 aplikacji. Zawartość lakieru Nailner 2 w 1 wystarcza na około 
300 aplikacji. 

Lakier i sztyft Nailner 2 w 1 można także stosować profilaktycznie. Aby 
zapobiec grzybicy paznokci należy używać lakier lub sztyft Nailner 2 w 1 
jeden raz dziennie. Ponieważ preparaty Nailner 2 w 1 zawierają składniki 
zwalczające grzyby, nie można zarazić grzybicą pozostałych paznokci 
poprzez używanie tego samego sztyftu lub pędzla (w przypadku lakieru).

 Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu 
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Powoduje poważne uszkodzenie 
oczu. W PRZYPADKU PRZEDOSTANIA SIĘ DO OCZU: natychmiast 
przemyć wodą. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia należy 
skonsultować się z lekarzem. Unikać kontaktu ze skórą. Bezpośrednio 
po aplikacji nie wystawiać paznokci na działanie słońca. Nie stosować w 
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia 
reakcji alergicznej lub podrażnienia, przerwać stosowanie i skonsultować 
się z lekarzem. W przypadku cukrzycy, problemów z krążeniem, w okresie 
ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się 
z lekarzem.

Nie ma dolnego limitu wieku, od którego można stosować produkty 
Nailner 2 w 1, ale jeśli dziecko ma mniej niż 16 lat, przed rozpoczęciem 
leczenia należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ grzybica paznokci 
rzadko występuje u dzieci.

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Produkt łatwopalny. Unikać 
wdychania.

Więcej informacji na temat przyczyn, objawów i zapobiegania grzybicy 
paznokci oraz o produktach Nailner 2 w 1 można przeczytać na stronie: 
www.nailner.pl

Skład Nailner lakier 2 w 1 i Nailner sztyft 2 w 1: 
Mleczan etylu, gliceryna, woda, kwas mlekowy, resacetofenon, kwas 
cytrynowy.

Ostatnia aktualizacja ulotki: Kwiecień 2019

 Wytwórca: Wyłączny dystrybutor na Polskę:
Trimb Healthcare
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN Amsterdam VITAMED
Holandia Ul. Ostrowskiego 24
  97-213 Smardzewice
  www.vitamed.pl
  www.vitamedlive.pl
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UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ  
W LECZENIU GRZYBICY PAZNOKCI

• Wnika w płytkę całego paznokcia
• Leczy grzybicę paznokci
• Przebadany klinicznie

LECZY

PIE

LĘ
G

N
U

JE

Z
A

P
O

BIEGA

Wnika w płytkę całego paznokcia
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