МІКОЗАН® Захисний протигрибковий спрей
Рекомендації до застосування:
МІКОЗАН® Захисний протигрибковий спрей призначений для попередження грибкового ураження
шкіри ніг впродовж 12 годин в місцях підвищеного ризику (басейни, сауни, спортзали,
переодягальні), для людей із діабетичною хворобою, для попередження повторного грибкового
ураження шкіри ніг.
МІКОЗАН® Захисний протигрибковий спрей:
- створює невидимий бар’єр для проникнення спор грибів
- водонепроникний
- має швидку адсорбуючу дію не залишаючи масляних розводів
- зволожує та живить суху шкіру
- відновлює природну захисну функцію шкіри
- сприяє зникненню неприємних запахів, має швидкий дезодоруючий ефект

Спосіб та тривалість застосування:
Для оптимального захисту використовувати двічі на день розпиляючи на суху шкіру ніг. Особливу
увагу варто приділити зоні між пальцями ніг. Після миття рекомендовано нанести повторно. Після
безперервного використання впродовж 30 днів рекомендовано зробити перерву на 3-5 днів.

Протипоказання до застосування:
не призначений для застосування у дітей молодше 4 років та вагітних жінок.
Застереження при застосуванні:
Лише для зовнішнього застосування. Не наносити на пошкоджену шкіру. У разі виникнення
алергічної реакції варто припинити використання. Не використовувати після завершення терміну
придатності, який вказано на етикетці.

Форма випуску:
флакон 80 мл у формі спрею.
Термін придатності після відкриття:
Використати протягом 12 місяців з моменту першого відкриття.
Умови зберігання:
в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при кімнатній температурі від +15
°С до +25 °С.

Склад:
вода, бетаін, пантенол, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, полігліцерил-3 капрілат, ментол,

ментіллактат, пропандіол, лаурилсульфат натрію, лаурил 8-сульфат натрію, полівінілпіролідон,
саліцилова кислота, ПЕГ-4 амід насіння рапсу, клімбазол, гідроокис натрію, лаурилсульфат магнію,
олеат сульфат натрію, лаурил 8-сульфат магнію, олеат сульфат магнію.

Виробник:
Серрікс Б.В., Херенграхт 458, 1017 CA Амстердам, Нідерланди.

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні:
КОНТРАД СВІСС СА, Віа Ферруччо Пеллі 2, 6900 Лугано, Швейцарія. www.contrad.ch

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА», Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх.
Тел.: 0 800 21-52-32 (безкоштовно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного
телефонного зв’язку з будь-якої точки України).
Електронна пошта: uarep@cratia.ua

Медичний виріб, клас ризику I
Не є лікарським засобом.
www.mycosan.ua

