МІКОЗАН® ЛІКУЄ ТА ПОПЕРЕДЖАЄ ГРИБКОВЕ УРАЖЕННЯ НІГТЯ.
ГРИБКОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ НІГ ТА НІГТЬОВОЇ ПЛАСТИНИ — ЦЕ ДВІ НАЙПОШИРЕНІШІ
ПАТОЛОГІЇ НІГ, І МАЙЖЕ 50% НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ СТРАЖДАЄ ВІД ЦЬОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
ЩОНАЙМЕНШЕ РАЗ НА РІК.1
ІНТЕНСИВНІ ТЕСТИ ПОКАЗАЛИ ВІДМІННУ ПРОТИГРИБКОВУ ДІЮ
Тест у лабораторних умовах:

Тест на живих організмах:

грибок помирає через 10 днів
• перші прояви покращення
(на основі візуального аналізу)
після 10 днів;

Тест-штам
DSMZ-Nr.48704

• результати після лікування
впродовж 4 тижнів — у 72%
суб’єктів, які лікувалися від легкої
до помірної форми периферичного
піднігтьового оніхомікозу, не було
виявлено жодного виду нігтьового
грибка;4

Trichophyton
mentagrophytes

• у інших 28% суб’єктів було
помічено зменшення грибка
стригучого лишаю на 84%.
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Клінічно доведена ефективність
лікування грибкового ураження нігтів:2

Високий рівень
задоволення потреб споживачів:3

Запатентована формула МІКОЗАН® була клінічно протестована для лікування грибкового ураження нігтів протягом
30 днів та має у 4 рази кращу доказову ефективність порівняно з протигрибковим олівцем.

МІКОЗАН® має високий рівень задоволення потреб споживачів. Після 15-денного тестування 75% споживачів підтвердили, що: «...МІКОЗАН® покращує зовнішній вигляд нігтьової
пластини з перших днів застосування...», і 95% учасників
упевнилися щодо ефективності МІКОЗАН®.

У 4 рази кращі результати клінічного лікування
порівняно з протигрибковим олівцем2

Переваги для споживачів:
• до 100% клінічного одужання за 90 днів;
• видимий результат за 2 тижні без використання
відбілюючих компонентів;
• наявність пензля-аплікатора, який дозволяє рівномірно
наносити сироватку для максимально ефективної дії
на грибок під нігтем та в його товщі;
• у 4 рази кращий за протигрибковий олівець;
• 10 пилок одноразового використання для отримання
швидкого видимого результату та підвищення
ефективності;
• підходить для людей з діабетом та дітей віком від 4 років;
• безбарвний, без блиску.
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Посилання:
1. (1) Gupka AK et al. Prevalence and epidemiology of unsuspected onychomycosis in patients visiting dermatologists
office in Ontario, Canada – a multicenter survey of 2001 patients. Int J Dermatol 1997. (2) Based on a listgeneratedby
Voetinform, a collaboration of podiatrist organization Proviet, NVv Pand Dutch dermatologists.
2. Клінічне дослідження, яке було проведено на 60 учасниках. Обидва продукти протестовано без
використання одноразових пилок для нігтів.
3. Опитування споживачів. Жовтень 2015.
4. Проведено тестування на найбільш поширених видах Trichophyton Rubrum, Trichophyton Mentagrophytus
та Epidermophyton floccosum.
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Грибок стригучого лишаю
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