NESTOSYL® Behandeling van
kloven aan handen en voeten
Lees voor het gebruik alle informatie in de
gebruiksaanwijzing goed door.
Nestosyl Behandeling van kloven aan handen
en voeten is snelwerkend en doeltreffend
bij behandeling van kloven aan handen
en voeten en pijnlijke wondjes door losse
velletjes rondom de nagels.
Eigenschappen
Nestosyl Behandeling van kloven aan
handen en voeten is een sprayoplossing,
die gemakkelijk met één hand aangebracht
kan worden: ook op lastig te behandelen
plekjes: tussen de vingers, gewrichten enz.
De oplossing verandert in een onzichtbaar
elastisch en luchtdoorlatend beschermend
laagje, dat als een tweede huid werkt en
vanzelf op natuurlijke wijze verdwijnt. Het
filmlaagje vormt een barrière en beschermt
de kloven tegen water, vuil en bacteriën.
Dankzij de originele formule Eugelink® verlicht
het de pijn; het stimuleert de wondgenezing
en voorkomt dat de kloofjes weer opengaan,
hetgeen het natuurlijke genezingsproces
vergemakkelijkt. Het product bevat geen latex
en is hypoallergeen.

Aanwijzingen voor het gebruik
Het te behandelen deel vóór het aanbrengen
reinigen, ontsmetten en laten drogen.

Een licht, kortdurend gevoel van spanning en
branderigheid is normaal. Raadpleeg uw arts
bij hardnekkige ontstekingen en infecties.

1) Vóór het gebruik goed schudden.

Waarschuwingen
De houder staat onder druk. Niet blootstellen
aan zon en temperaturen boven de
50°C. Uit de buurt van vuur en andere
verbrandingsbronnen houden. Niet in de buurt
roken. Niet op vuur of gloeiende voorwerpen
spuiten. Maak ook na het gebruik geen gaten
in de spuitbus en verbrand deze nooit. Buiten
het bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend
voor uitwendig gebruik.

2) Houd de flacon met de vingers vast terwijl
u de dop verwijdert.
3) Houd de spuitbus ondersteboven en
plaats het spuitkopje tussen uw wijsvinger
en uw middelvinger en druk vervolgens
de spray in.
4) Spuit vanaf een afstand van ongeveer
een halve cm of rechtstreeks op het te
behandelen deel. De vloeistof droogt
binnen 40 seconden en vormt een
beschermend filmlaagje, dat op een
doorzichtige en waterafstotende pleister
lijkt. Bij één keer drukken wordt één enkele
dosis gespoten die nodig is voor een
behandeling. Herhaal de handeling indien
nodig om de plek nog beter af te dekken.
Breng deze spray 1 keer per dag aan.
Voorzorgsmaatregelen
Niet gebruiken op brandwonden en geïnfecteerde wonden. Vermijd elk contact met ogen,
mond, slijmvliezen, genitaliën en borsten.

Houdbaarheid staat op de verpakking.
Verpakking
Sprayflacon met 9 ml vloeistof,
doosje en bijsluiter.
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