UA

Доведена ефективність проти грибка нігтів

EN

Proven effective against nail fungus

Доведена ефективність проти грибка нігтів
Знищує грибок нігтів
Пройшов дослідження Повне проникнення в ніготь

Total nail saturation
Treats nail fungus
Clinically tested

ЛІНІЙКА ПРОДУКТІВ НЕЙЛНЕР (ВИРІБ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ):
•	Нейлнер 2в1, протигрибковий лак для нігтів (5 мл) – для швидкого відчутного результату
• Нейлнер 2в1, протигрибковий олівець для нігтів (4 мл) – для швидкого відчутного результату

NAILNER PRODUCT RANGE (MEDICAL DEVICE):
•	Nailner Brush 2 IN 1 (5ml) – for fast visible results
•	Nailner Pen 2 IN 1 (4ml) – for fast visible results

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Нейлнер 2в1 Лак для нігтів та Нейлнер 2в1 Олівець для нігтів призначені для профілактики
грибкової інфекції нігтів, одночасно швидше покращують зовнішній вигляд інфікованого нігтя, за
рахунок надання блиску та додаткового ефекту освітлення.

INDICATION FOR USE
Nailner Brush 2 IN 1 and Nailner Pen 2 IN 1 are indicated for the treatment and prevention of nail
fungus, while improving the appearance of the infected nail faster by its additional brightening effect.

ПЕРЕДУМОВА ПОЯВИ ГРИБКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ (ОНІХОМІКОЗ):
Оніхомікоз відноситься до грибкової інфекції, яка вражає нігті на пальцях ніг і/або пальцях рук.
Це неприваблива на вигляд, хвороблива проблема, що потенційно заподіює незручність і може
передаватися від однієї людини до іншої.
-	Грибкові інфекції нігтів є найбільш поширеним захворюванням нігтів, на які припадає близько
50% патологічних змін нігтів.
-	Від 6 до 8% дорослого населення страждають на грибкову інфекцію нігтів.
-	Цей відсоток зростає до 15-20% у людей віком 40-60 років.
Грибкова інфекція нігтів може починатися як знебарвлена (біла або жовта) пляма під кінчиком
нігтя на пальцях ніг і/або пальцях рук. По мірі того як грибкова інфекція поширюється глибше у
ніготь, може призводити до того, що ніготь знебарвлюється, потовщується та ламається. Грибкові
інфекції нігтів також потовщують тканину безпосередньо під нігтьовою пластиною, і можуть
викликати підняття краю нігтя, що призводить до оніхолізу, це означає відшарування нігтьової
пластини від нігтьового ложа і відпадання, цей процес відбувається поступово і безболісно.
Інфекція нігтів може поширитися на навколишні нігті і на шкіру. Грибкова інфекція також може
викликати подразнення нігтьового ложа, кутикули, а також навколишньої шкіри. Такі симптоми
можуть прогресувати і вести до фізичного пошкодження шкіри, спричиненого грубим нігтем.
ЯК ПРАЦЮЄ НЕЙЛНЕР?
Склад засобу Нейлнер ефективно запобігає появі грибкової інфекції нігтів.
-	Унікальна система, що містить медичний засіб, дозволяє інгредієнтам насичувати ніготь і
атакувати грибкову інфекцію у його ядрі, змінюючи оточуюче середовище нігтя до створення
несприятливих умов для грибкової інфекції.
-	Захищає новий зростаючий ніготь від інфекції.
Нейлнер 2в1 Лак для нігтів та Нейлнер 2в1 Олівець для нігтів (Пензлик Нейлнер 2 в 1 і
Олівець Нейлнер 2 в 1) не тільки запобігають знищенню грибкової інфекції нігтів, але й очищують
і покращують зовнішній вигляд інфікованого нігтя. Доданий компонент, що надає блиску,
допомагає поліпшити зовнішній вигляд інфікованого нігтя вже після 7 днів застосування.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ (ОЛІВЕЦЬ І ЛАК)
Перед кожним нанесенням очистіть ніготь і зніміть лак для нігтів, включаючи дихаючий лак для
нігтів Нейлнер. На час між нанесеннями розчин Нейлнер не слід видаляти. Перед використанням
ніготь не потрібно закривати.
Розчин потрібно наносити покриваючи всю поверхню нігтя, включаючи зворотну поверхню
вільного краю. Уникайте контакту зі шкірою, ватною паличкою видаляйте надмірну кількість
розчину з кутикули, шкіри пальців ніг або рук. Дозвольте розчину підсохнути протягом 1-2 хвилин,
перш ніж закрити ніготь (шкарпетки, взуття або рукавички). Під час нанесення не слід додатково
надмірно тиснути олівцем. Не мийте руки або ноги доки нанесений розчин не висохне. Після
кожного використання щільно закривайте олівець або пляшечку. Наносити двічі на день протягом
перших чотирьох тижнів, після чого застосовуйте один раз на день, до відростання здорового
нігтя і заміни пошкодженого. В цілому, для заміни нігтя на пальцях руки потрібно 6 місяців, і 9-12
місяців для повної заміни нігтя на пальцях ніг. Олівець Нейлнер і Олівець Нейлнер 2 в 1 містять
достатньо розчину для нанесення приблизно 400 разів. Лак для нігтів Нейлнер і Лак для нігтів
Нейлнер 2в1 містять достатньо розчину для застосування приблизно 300 разів. Застосовуйте
Нейлнер один раз на день, для запобігання поширенню грибкової інфекції на здорові нігті.
Оскільки Нейлер містить компоненти, що борються з грибковою інфекцією, неможливо заразити
себе, застосовуючи один і той же пензлик і олівець на всіх нігтях.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРОТИПОКАЗАННЯ
Тільки для зовнішнього застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння
в очі і контакту зі слизовими. У разі контакту з очима, ретельно промити водою протягом декількох
хвилин. У разі збереження або погіршення стану, зверніться до лікаря. Уникати контакту зі шкірою.
Після нанесення, ділянку, що оброблюється, не піддавати дії прямих сонячних променів. Припинити
використання у разі алергії на будь-яку зі складових. У разі алергічної реакції або подразнення,
припиніть використання і зверніться до лікаря. Зверніться до лікаря, якщо Ви страждаєте на діабет,
на поганий кровообіг, годуєте грудьми або вагітні.
Для використання продукції Нейлнер не існує вікових обмежень, проте, якщо Вашій дитині менше
16 років, рекомендуємо до початку застосування звернутися до лікаря, оскільки оніхомікоз рідко
зустрічається у дітей.
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати при кімнатній температурі. Вогненебезпечний. Уникайте вдихання.

BACKGROUND ON NAIL FUNGUS (ONYCHOMYCOSIS):
Onychomycosis refers to a fungal infection that affects the toenails and/or the fingernails. It is an
unsightly, potentially discomforting and painful problem, which can be transmitted from one person to
another.
-	Accounting for about 50% of nail abnormalities, fungal nail infections are the most common diseases
of the nails.
-	Between 6-8% of the adult population suffer from fungal nail infection.
-	This percentage increases to 15-20% in people between the ages of 40-60.
A fungal nail infection may begin as a discoloured (white or yellow) spot under the tip of your toenail
and/or fingernail. As the fungus spreads deeper into your nail, it may cause your nail to discolor, thicken
and break. Fungal infections of the nails also thicken the tissue immediately underneath the nail plate
and can cause edge of the nail to lift, this can result in onycholysis which means that the nail separates
from the nail bed and falls off, this process occurs gradually and is painless. The nail infection can spread
to the surrounding nails and to the skin. The fungus can also irritate the nail bed, cuticle as well as the
surrounding skin. This can be worsened by the physical damage of the skin caused by the coarse nail.
HOW DOES NAILNER WORK?
Nailner formulas treat and prevent fungal nail infection effectively.
-	A unique carrier system, allows the ingredients to saturate the nail and attack the fungus at its core by
changing the nail’s environment to the disadvantage of the fungus.
- Protects the newly grown nail from infection.
Nailner Brush 2 IN 1 and Nailner Pen 2 IN 1 not only treat nail fungus but also brightens the
appearance of the infected nail. The added brightening ingredient helps to improve the appearance of
the infected nail after just 7 days.
INSTRUCTIONS FOR USE (PEN & BRUSH)
Clean the nail and remove nail varnish, including Nailner Breathable Nail Polish, before each
application. Nailner solution does not need to be removed between applications. No filing of the nail
is necessary prior to use.
The solution must be applied to the entire surface of the nail including the underside of the front most
edge. Avoid contact with skin, use a cotton swab to remove excessive solution from the cuticles and
the skin of the toe or finger. Let the solution dry for 1-2 minutes before covering the nail (socks, shoes or
gloves). It is not necessary to apply added pressure with the pen during application. Do not wash your
hands or feet until the applied liquid has dried. Re-cap the pen or bottle tightly after each use. Apply
twice daily for the first four weeks of use, thereafter apply once daily until the healthy looking nail has
replaced the damaged nail. In general it takes 6 months for a finger nail and 9-12 months for a toenail
to be fully replaced. Nailner Pen and Nailner Pen 2 IN 1 contain sufficient solution for approximately
400 applications. Nailner Brush and Nailner Brush 2 IN 1 contain sufficient solution for approximately
300 applications. To prevent the spread of fungal infection to healthy nails, apply Nailner once a day.
As Nailner contains ingredients that fight the fungus, you cannot infect yourself by using the same brush
or pen for all nails.
WARNINGS & CONTRAINDICATIONS
For external use only. Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes or mucosa. In case of contact
with eyes, rinse carefully with water for several minutes. Consult a doctor if your condition persists or
worsens. Avoid contact with skin. Do not expose the treated area to direct sunlight after application. Do
not use the product if you are allergic to any of the ingredients. Discontinue use in the event of an allergic
reaction or irritation, and seek medical advice. Consult a doctor if you are diabetic, suffer from poor
circulation, breastfeeding or pregnant.
There is no age limit for the use of Nailner products but if your child is under 16 years of age we recommend to
seek medical advice prior to treatment since onychomycosis is rare in children.
STORAGE
Store at room temperature. Flammable. Avoid inhalation.
For more information on the causes, symptoms and prevention of fungal nail infection or to learn more
about the Nailner range, visit: www.nailner.com
ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА / ІМПОРТЕР / IMPORTER:
ТОВ «БІОКОДЕКС УКРАЇНА»
пр. Степана Бандери, 28-А
04073 м. Київ, Україна
Тел: +38044 237 77 84

Для отримання додаткової інформації щодо причин, симптомів і профілактики грибкової
інфекції нігтів або для отримання додаткової інформації щодо асортименту продукції Нейлнер,
зверніться: www.nailner.com
СКЛАД / СКЛАД Нейлнер Лак для нігтів 2 в 1 + Нейлнер олівець 2 в 1
Етиллактат, гліцерин, вода, молочна кислота, ресацетофенон, лимонна кислота.
INGREDIENTS / INGREDIENTS Nailner Brush 2 IN 1 + Nailner Pen 2 IN 1
Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Resacetophenone, Citric Acid.
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