
AntiMYX Protectorstift

✓ Prosty w użyciu

✓  Opatentowana formuła przenikania
      preparatu

✓  Naturalne bardzo skuteczne składniki

Regeneracja 
przebarwionych     
i uszkodzonych 

grzybicą paznokci.

Wytrzymałość ma przewagę: Konsekwentnie      
i regularnie stosuj AntiMYX Protector w sztyfcie. 
Udana terapia potrzebuje czasu.

Porady dotyczące terapii 
grzybicy paznokci

www

Oficjalny dystrybutor w Polsce: 
Lady’s Nails Cosmetics 
.sklep.podologiczny.pl

www.peclavus.pl

Dbaj o regularne wizyty u specjalisty podologa

Chodź w przewiewnym, nie za ciasnym obuwiu. 
Używaj dezynfekcji obuwia w sprayu 
niszczącego grzyby.

Skarpetki zmieniaj codziennie. Unikaj 
materiałów syntetycznych (używaj 
bawełnianych), żeby nie dopuścić do wilgoci.

Używane skarpetki lub pończoszki uprać 
w temperaturze 90 °C.

 Stopy, a szczególnie przestrzenie między 
palcami dokładnie umyć i osuszyć.

Na basenie, w saunie, hotelu, studiach fitness 
noś własne klapki na nogi.

Grzybica lubi cukier, więc lepiej go zredukować.

Poprawiaj krążenie krwi przez gimnastykę stóp 
i odpowiednie kąpiele.

Na nowo powstałe infekcje reaguj natychmiast.

 Dopuszczaj powietrze do paznokcia i zrezygnuj 
z malowania paznokci ozdobnymi lakierami.
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Zawiera olejek 
z niebieskiego 

cyprysu

RADA

Grzybica 
paznokci



Infekcje grzybicze często dotyczą zarówno paznokci
stóp jak i paznokci dłoni. W większości przypadków 
w początkowej fazie grzybica objawia się utratą połysku
na naturalnej płytce paznokcia. W następnej fazie
pojawiają się białe, żółte albo szaro-brązowe
przebarwienia. W tym stadium nie wyczuwa się bólu
ani innych dolegliwości organizmu. W czasie dalszej
penetracji grzybicy paznokieć staje się grubszy
i szorstki. Jeśli nie będzie wprowadzona odpowiednia
terapia, grzybica będzie postępować jeszcze dalej.
Paznokcie będą łamliwe, kruche, aż w końcu odłączą
się od łożyska.

Dlaczego wprowadzenie terapii jest tak bardzo ważne?

Infekcje grzybicze nie są tylko problemem 
kosmetycznym. Brak kontroli i wprowadzenia 
stosownej terapii grozi utratą całej płytki paznokciowej. 
Natychmiastowa reakcja i zapobieganie przyczynia się 
do ograniczenia dalszej ekspansji grzybicy paznokci      
i skóry. 
Grzybica nie zniknie sama. Może zarażać innych ludzi 
tworząc wokół źródło infekcji. Im dalej posunięta jest 
grzybica tym trudniej jest się jej pozbyć. Oznacza to, 
że terapia może być długotrwała.

Szczególne grupy ryzyka

✓ Diabetycy
✓ Sportowcy
✓ Osoby z zaburzeniami krążenia (również palacze) � 
✓ Osoby z osłabionym systemem odpornościowym

Efektywna terapia przeciw grzybicy paznokci polega na
przenikaniu skutecznych składników przez płytkę
paznokciową. To pod paznokciem najczęściej czyha
grzybica, dlatego Carrier-System jest bardzo istotny podczas
prowadzenia terapii przeciw grzybicy paznokci.

Peclavus® special AntiMYX Protectorstift stosowany jest na
powierzchnię płytki przez naniesienie składników
zwalczających grzybicę. Dzięki opatentowanemu systemowi
Carrier-System składniki przedostają się nawet do macierzy.

Efektywna terapia 
Carrier-System

3 czynniki efektywnego 
leczenia grzybicy paznokci Grzybica skóry?Grzybica paznokci?

✓  Łagodzi objawy swędzenia-

 ✓  Szybko się wchłania, ładnie
      pachnie i pozostawia
      przyjemne uczucie świeżości

✓  Działa relaksująco i chłodząco

✓  Wielozadaniowy kompleks

 ✓ Uspokaja i normalizuje florę
     skóry  

Pytania do specjalisty podologa
Produkty peclavus®  przeznaczone są do stosowania 
profesjonalnego. Dostępne tylko u specjalistów 
podologii. Pacjenci powinni zasięgnąć fachowej porady 
w najbliższym gabinecie specjalistycznej pielęgnacji 
stóp.

Regularne wizyty u specjalisty podologa w celu usuwania 
zainfekowanej masy płytki paznokcia oraz wdrożenie / 
stosowania środków zapobiegawczych.

Rano i wieczorem aplikować AntiMYX Protectorstifft
z opatentowanym systemem Carrier-System. Preparat
w sztyfcie nanosić na cały paznokieć. Po 4 tygodniach 
wystarczy stosować 1 x dziennie najlepiej wieczorem.

Czas trwania terapii: Tak długo aż znikną objawy grzybicy     
i do czasu całkowitego odrostu nowego paznokcia tj. ok. 
3-6 miesięcy w zależności od stopnia zaawansowania 
grzybicy i możliwości wzrostu naaturalnej płytki.

Stosować rano i wieczorem. Krem nałożyć na 
oczyszczoną skórę i lekko wmasować.

Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę. 
Zakropić chore miejsce i pozostawić aż się wchłonie.

Propozycje dotyczące zwalczania grzybicy (czytaj dalej).

AntiMYX Creme

AntiMYX Tinktur Silber

✓Prosty w użyciu

✓Opatentowana formuła
    przenikania preparatu

✓ Naturalne, bardzo
    skuteczne składniki

Składniki docierają 
aż do macierzy

Tynktura przenika 
przez płytkę paznokcia

Opatentowany system penetracji i 
dostarczania leku

mikrosrebra oczyszcza
z szkodliwych drobnoustrojów

RADA
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