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Často kladené otázky
Pro zobrazení odpovědi klikněte níže na příslušnou otázku!

Co je to Naloc?


Co je to Naloc?

Naloc je lokální zdravotnický prostředek (na nehty) pro léčbu zabarvených a deformovaných nehtů v
důsledku plísňového onemocnění nebo lupénky. Naloc brání růstu plísní, zajišťuje hladký povrch nehtu a
obnovuje rovnováhu vlhkosti v nehtu.

Jakým způsobem přípravek Naloc brání plísňovému onemocnění nehtů?


Jakým způsobem přípravek Naloc brání plísňovému onemocnění nehtů?

Změnami mikroprostředí a zpevňováním povrchu nehtu přípravek Naloc odstraňuje stavy, které podporují
růst plísní. Tímto způsobem čelí a předchází útoku mykotických mikroorganismů.

Jak mám přípravek Naloc používat?


Jak mám přípravek Naloc používat?

Přípravek Naloc můžete snadno a hladce použít k léčbě nehtů, a to bez nutnosti nehet pilovat. Naloc se
aplikuje jednou denně na zabarvené/deformované nehty.Pro více informací klikněte sem.

Jak dlouho si musím nehty léčit, než uvidím výsledky?


Jak dlouho si musím nehty léčit, než uvidím výsledky?

Přípravek Naloc zajišťuje viditelně zdravější nehty již po 2–4 týdnech, doba léčby se však určuje podle
závažnosti a rozsahu zabarvení nebo poškození nehtu. K dosažení významného zlepšení je zpravidla
zapotřebí alespoň 3–6 měsíců léčby. Pro dosažní optimálního výsledku je třeba v léčbě pokračovat tak
dlouho, dokud nevyroste nový zdravý nehet. Pro zdravé nehty – začněte s léčbou včas!

Mohu použít přípravek Naloc, i když si nejsem jistý/á, že mám plísňové onemocnění nehtů?


Mohu použít přípravek Naloc, i když si nejsem jistý/á, že mám plísňové onemocnění nehtů?
1/3

18 Jun 2018 23:21:45

Použití přípravku Naloc nevyžaduje diagnózu a předpis lékaře a přípravek je dostupný v lékárnách bez
předpisu. Naloc zlepšuje vzhled nehtů dokonce i tehdy, pokud jsou změny zbarvení a deformace nehtů
způsobeny jinými faktory než plísňovým onemocněním.

Jsou s přípravkem Naloc spojeny některé vedlejší účinky nebo interakce?


Jsou s přípravkem Naloc spojeny některé vedlejší účinky nebo interakce?

Může dojít k mírnému přechodnému podráždění přilehlé kůže nebo k odbarvení nehtu. V určitých
případech může dojít k uvolnění nebo oddělení části nehtu od nehtového lůžka, které může příležitostně
vést k odloučení postižené části nehtu. Nejsou známy žádné interakce s farmaceutickými přípravky.

Mohu během léčby používat lak na nehty?


Mohu během léčby používat lak na nehty?

Ne, lak na nehty brání vstřebávání přípravku Naloc a brání žádoucím účinkům.

Mohou přípravek Naloc používat i děti?


Mohou přípravek Naloc používat i děti?

Stejně jako u mnoha dalších přípravků existují jen omezené zkušenosti s použitím přípravku Naloc u dětí.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyly provedeny žádné studie s použitím přípravku Naloc u dětí,
doporučujeme jej používat s opatrností a po konzultaci s lékařem.

Mohou přípravek Naloc používat i těhotné nebo kojící ženy?


Mohou přípravek Naloc používat i těhotné nebo kojící ženy?

Ano, Naloc účinkuje pouze lokálně.

Jak dlouho vydrží tuba s přípravkem Naloc?


Jak dlouho vydrží tuba s přípravkem Naloc?

Potřebné množství záleží na tom, kolik nehtů je nakaženo a kolik nehtů potřebuje léčbu, orientačně však
jedna tuba při léčbě 3 nehtů vydrží přibližně 3 měsíce.

Existuje riziko kontaminace tuby plísněmi nebo bakteriemi?
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Existuje riziko kontaminace tuby plísněmi nebo bakteriemi?

Tuba je opatřena ventilem, který chrání před kontaminací obsahu tuby roztokem nebo jinými látkami.

Kde mohu přípravek Naloc koupit?


Kde mohu přípravek Naloc koupit?

Přípravek Naloc můžete koupit ve většině lékáren.

Plísňové onemocnění nehtů
Plísňové onemocnění nehtů je nakažlivé onemocnění; řada lidí si jeho přítomnost neuvědomuje.

Naloc – pro zdravé nehty
Naloc je účinný zdravotnický prostředek pro léčbu zabarvených a zdeformovaných nehtů, např. v důsledku
plísňového onemocnění.

Kde mohu přípravek Naloc koupit?
Přípravek Naloc můžete snadno a rychle zakoupit ve své nejbližší lékárně nebo online.
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