
Інструкція по застосуванню
Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER (засіб для догляду за нігтями) застосовують 
при грибкових ураженнях нігтів легкого та середнього ступеню тяжкості, або 
для догляду за нігтями, що підпадають під  ризик розвитку грибкової інфекції 
(як дріжджів, так і плісняви). Особливо показаний особам, які часто знаходяться 
у насиченому грибками середовищі (басейни, спортивні майданчики, сауни, 
пляжі, громадські душі тощо). Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER застосовують 
тільки у дорослих.

Механізм дії
Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER пропонує інноваційний підхід до 
відновлення нігтів, уражених грибком. Унікальна формула Нейлексперт/
Nailexpert by WARTNER  допомагає нігтям, що уражені грибком, наступними 
шляхами:

1. Створює спеціальну плівку, що формує умови, несумісні з існуванням 
грибка, а також захищає здорові нігті від інфікування. 

2. Сприяє регенерації до стану здорових нігтів – завдяки зволожуючим і 
живильним властивостям його активних інгредієнтів.

Дія Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER  зумовлена властивостями плівко-
утворюючих силіконових олій та комплексу DS12 ComplexTM. Ці компоненти  
створюють непроникну ліпофільну та гідрофобну плівку, що захищає ніготь 
від оніхомікозу та інших  дерматофітів. Вона також перекриває доступ вже 
існуючим грибкам до кисню та поживних речовин, що знаходяться в живих 
клітинах шкіри та нігтів, і необхідні для росту та життєдіяльності грибків. 
Крім того, для забезпечення відновлення ушкоджених нігтів, Нейлексперт/
Nailexpert by WARTNER  містить пантенол, який має регенеративні і, у комбінації 
з гліцерином, зволожуючі та живильні властивості.

Спосіб застосування
1)  Засіб повинен бути нанесений на чисті, підстрижені нігті без лаку та будь-

яких залишків засобу для зняття лаку.
2)  Перед нанесенням ретельно вимити руки чи ноги, бажано з милом з м’якими 

поверхнево-активними речовинами. Перед застосуванням ретельно 
струснути флакон. 

3)  Нанесіть достатню (правильність дозування забезпечується аплікатором) 
кількість засобу на уражені ділянки.  

4) Після висихання нігтів повторіть нанесення ще раз. 
5) Використовуйте засіб 2 рази на день, бажано зранку та ввечері.  
6)  Під час застосування Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER  не користуйтесь 

ніякими іншими засобами для нігтів.  
7)  Використання Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER  потрібно продовжувати 

до повного зникнення симптомів грибка або до повного закінчення 
упаковки препарату. Тривалість застосування залежить від росту нігтя, 
зазвичай потрібно від 4 до 12 тижнів. Перший помітний результат зазвичай 
спостерігається після 4 тижнів використання.

Застереження
Засіб призначений для застосування у дорослих.
Не наносити на відкриті рани.
Не застосовувати при пошкодженні упаковки.
Застосовувати тільки за показаннями.
Для використання у випадках, що не передбачені інструкцією (наприклад, у 
дітей), необхідно проконсультуватися з лікарем.
У разі випадкового проковтування засобу дітьми, необхідно терміново 
проконсультуватися з медичним працівником, якому повинна бути показана 
упаковка.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці!
Зберігати в недоступному для дітей місці. В разі виникнення будь-яких побічних 
дій або непередбачуваних реакцій необхідно терміново проконсультуватися з 
медичним працівником, якому повинна бути показана упаковка.

Особливі вказівки
Зазвичай Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER  переноситься дуже добре. 
Взаємодій з іншими засобами не спостерігалось. Проте, його використання 
разом з іншими засобами з однаковими показаннями рекомендується тільки 
після консультації з медичним працівником. 

Склад   
ВОДА, ЦИКЛОМЕТИКОН, ГЛІЦЕРИН, ПАНТЕНОЛ, НАТРІЮ ДИГІДРОКСИЦЕТИЛ 
ФОСФАТ, НАТРІЮ БІКАРБОНАТ, ДИМЕТІКОНОЛ, ДЕНАТУРОВАНИЙ ЕТИЛОВИЙ 
СПИРТ, МОЛОЧНА КИСЛОТА, ПЕРЕКИС ВОДНЮ, C.I. 77 820, C.I. 77 400.

Умови зберігання
Зберігати в картонній коробці в сухому місці при кімнатній температурі.
 (5°C – 25°C).

Вміст
- Туби з аплікатором 4 мл
- Інструкція для застосування

Клінічні дослідження, що проводились протягом 4 тижнів 
застосування препарату,
показали, що в результаті застосування Нейлексперт/Nailexpert by WARTNER:

-  стан поверхні нігтів помітно покращується (гладкість, зменшення сухості, 
ламкості і крихкості);

- нігті стають м’якшими і легше піддаються обробці (шліфовка, стрижка тощо);
- зменшується  відчуття свербіння.

Особи, які брали участь у тестуванні, застосовували засіб суворо у відповідності 
з рекомендованими показаннями. Витратa засобу залежить від розмірів 
поверхні, що підлягає обробці.

За більш детальною інформацією звертайтеся до сайту: www.wartner.com.
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McBride Czech a.s., Dusikova 7, 638 00 Brno, Czech Republic 
для OMEGA TEKNIKA, First Floor, Block A, The Crescent Building,  
Northwood Office Park, Dublin 9, Ireland  
Mак Брайд Чех а.с., Дусікова 7, 638 00 Брно, Чеська Республіка, для Омега Текніка,  
1 пов., Блок А, Кресцент білдинг,Норсвуд Офіс Парк, Дублін 9, Ірландія 4 ml

25°C



Product:	 Wartner
Type:	 Nail	Expert
Country:	 Ukraine
Languages:	 ukr
Packaging	type:	 Leaflet
Part	number:	 1371B
Time	and	date	stamp:	 07/06/2012
Version:	 2


