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Plísňové poškození pokožky či nehtů je dnes téměř nedílnou součástí života naší popu-
lace. Přípravek MYKOSAN N je vhodný pro péči o nehty při výskytu plísní. Je vhodný k péči 
o postiženou nehtovou ploténku.

Hlavní obsahové složky: Éterické oleje, např. tymiánový, šalvějový, hřebíčkový, čajovníkový 
atd. Líh denaturovaný Isopropanolem.

Použití: Kapátkem kápneme jednu kapku přípravku MYKOSAN N za postižený nehet 
a necháme vsáknout. Ošetření provádíme nejlépe 2× denně. Jedná se o dlouhodobou 
záležitost. Nehet je nezbytně nutné ošetřovat do té doby, než odroste, cca 9 měsíců, neboť 
plísně vytváří v postiženém, zhutnělém nehtu mikrokanálky, kde ukládají svá zárodečná 
stadia, která jsou extrémně odolná. I po úspěšném vyléčení je nutné věnovat se péči  
o pokožku nohou i nehtových plotének, neboť je zde značné riziko reinfekce.

Informace: Je zapotřebí obrnit se velkou trpělivostí. Bez pravidelného používání přípravku 
nelze dosáhnout trvalého úspěchu. Důležité je vědět, že problém sám se nejmenuje 
plíseň, ale SPORY. Spory, zárodečná stadia plísní, jsou velmi odolná. Proto je nutné 
důsledně dodržovat specifické zásady hygieny. Ponožky, i po vyprání, i boty doporučujeme 
po každém použití dezinfikovat přípravkem THYMICON, jinak zde hrozí zvýšené riziko 
reinfekce. 

Upozornění: Po použití přípravku MYKOSAN N je nezbytně nutné řádné omytí rukou,  
aby se zbytky přípravku nedostaly na sliznice či do očí! Vzhledem ke svému složení  
MYKOSAN N odmašťuje a vysouší pokožku. Díky této schopnosti excelentně proniká 
do mikroporézní struktury plísní postiženého nehtu. U citlivějších jedinců doporučujeme 
pokožku v okolí nehtu potřísněnou MYKOSANEM N ošetřit buď mastným krémem, nebo 
masážním olejem.

MYKOSAN N
Přípravek je vhodný pro péči o nehty s možným 
výskytem plísní

Objednací číslo: 1806

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Alcohol denat, Thymus vulgaris Oil, Melaleuca alternifolia Leaf 
Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lavandula hybrida Oil, Thuja 
occidentalis Leaf Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).


