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Návod na použitie 

 

 

ExoNailner® lak 2 v 1 

 

PREUKÁZANÝ ÚČINOK PROTI PLESŇOVÝM INFEKCIÁM NECHTOV 

 Viditeľné výsledky po 7 dňoch* 

 Dodáva nechtom lesk 

 Ľahké používanie - necht nie je potrebné obrusovať 

 

 

 
 

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. 

 

Indikácie pre použitie: 

ExoNailner® lak 2 v 1 sa používa na liečbu plesňových infekcií nechtov, kým nedôjde k úprave vzhľadu 

nechtov. 
 

Dôvod vzniku plesňovej infekcie nechtov (onychomykóza)  

Onychomykóza je plesňová (hubová) infekcia, ktorá postihuje nechty na prstoch nôh a/alebo rúk. Nie je to 

život ohrozujúce ochorenie, ale neestetický, nepríjemný a bolestivý problém, ktorý sa môže preniesť 

z jednej osoby na inú osobu. 

 

 Zodpovedá za približne 50 % porúch nechtov; plesňové infekcie nechtov sú najčastejším 

ochorením nechtov. 

 6-8 % dospelej populácie má plesňovú infekciu nechtov. 

 Toto percento je zvýšené na 15-20 % u ľudí vo veku 40-60 rokov. 

 

Plesňová infekcia nechtov sa môže začať farebnými škvrnami (bielymi alebo žltými) pod končekom 

nechta na nohách a/alebo rukách. Ako huba rastie hlbšie do nechta, môže spôsobiť zmenu farby vášho 

nechta, zhrubnutie a rozdrobujúce sa okraje nechta. 

 

Ako ExoNailner® lak 2 v 1 účinkuje? 

Má zloženie, ktoré nielen lieči plesňovú infekciu nechtov, ale aj dodáva lesk infikovanému nechtu: 

 

 Jedinečný nosný systém umožňuje zložkám preniknúť do nechta a zničiť plesne zmenou 

prostredia nechta, čím sa vytvoria nepriaznivé podmienky pre plesne. 

 Obsahuje zložku dodávajúcu lesk, ktorá pomáha upraviť vzhľad infikovaného nechta už po 7 

dňoch*. 

 Chráni nový vyrastený necht pred infekciou. 

 

Pokyny na použitie: 
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Pred každým použitím necht umyte a odstráňte lak z nechtov. Pred použitím nie je potrebné necht obrúsiť 

pilníkom. Používajte dvakrát denne počas prvých štyroch týždňov. Potom používajte jedenkrát denne, 

kým sa poškodený necht nenahradí zdravým nechtom. Roztok sa musí nanášať na celý povrch nechta, 

vrátane spodnej strany jeho okraja. Po každom použití fľašku starostlivo zatvorte. 

ExoNailner® lak 2 v 1 obsahuje dostatok roztoku na približne 300 použití. 

 

Upozornenie 

Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami alebo sliznicami. 

V prípade kontaktu s očami ich dôkladne niekoľko minút vymývajte vodou. Môže spôsobiť podráždenie, 

ak sa aplikuje na poškodenú kožu. V prípade výskytu alergickej reakcie alebo podráždenia používanie 

ukončite. Nepoužívajte, ak ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek. Poraďte sa so svojím lekárom, ak vaše 

ochorenie pretrváva alebo sa zhorší, ak máte cukrovku alebo nedostatočný krvný obeh. Zabráňte 

vdýchnutiu. Uchovávajte pri izbovej teplote. Horľavina.  

 

Zloženie: etyllaktát, glycerol, voda, kyselina mliečna, dihydroxyacetofenón, kyselina citrónová 

 

Výrobca:  

Trimb Healthcare 

Barbara Strozzilaan 201 

1083 HN Amsterdam 

Holandsko 

 

Zástupca v SR: 

Sandoz d.d. - organizačná zložka 

Žižkova 22B 

811 02 Bratislava 

 

 
 

Posledná revízia textu: MM-RRRR 

 

 

*44% používateľov zaznamenalo lesk nechtov po 7 dňoch používania   

 


