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Ma Pan jakiś szczególny 

           problem?

        Hmm, właściwie to nie, 

        tylko duży paznokieć 

mojej stopy jest jakby trochę 

grubszy i zmienił kolor.

Od jak dawna 

zauważył Pan 

te zmiany?

 Mniej więcej od roku. 

Kupiłem w aptece środek 

przeciw grzybicy, 

ale mam 

odczucie jakby 

niekoniecznie 

 pomagał.

Takie objawy wskazują na grzybicę paznokci. 

Mogę Pana uspokoić, nie jest Pan jedynym – wielu 

ma podobny problem, lecz nie wszyscy chcą temu 

    zapobiegać.

To co prawda nie 

boli, ale za to 

nieładnie wygląda, 

 szczególnie w lecie.

Grzybica jest bardzo zaraźliwa. Im dłużej 

pozostawia się ją nieleczoną, tym większe 

jest ryzyko przeniesienia na skórę, albo 

do łożyska paznokciowego gdzie istnieje 

realne niebezpiecze-

                                 ństwo trwałego 

uszkodzenia.

Nie ma Pani przypadkiem 
  jakiegoś sposobu na to?

  Mam, najlepszym 

 sposobem na grzybicę jest 

praca zespołowa! Jeśli 

w swoim domu będzie Pan 

robił to co powiem, to razem 

możemy zwalczyć grzybicę. 

    Mogę na Pana liczyć?

 Spróbujmy 
więc!

Usunę teraz zmienione chorobowo 

miejsca i zmniejszę grubość chorej 

płytki. Będę to Panu robiła 

    regularnie.

Nigdy tego nie robiłem

Ja mam do tego 

specjalistyczne 

            narzędzia.

Grzybica znajduje się 

tutaj pod paznokciem. 

Tam musimy ją dorwać. Możemy 

to zrobić przy pomocy preparatu 

działającego w głębszych 

   warstwach paznokciowej płytki. 

    Ten preparat musi Pan 

         regularnie stosować.

 W witrynie okiennej 
zauważyłem plakat z sztyftem 
 mającym przenikające 
            działanie.

     Myśli Pan o PODOmed AntiMyx 

  Protectorstift od peclavus®?  

  On jest idealny do regeneracji 

  uszkodzonych i zmienionych 

    chorobowo paznokci z grzybicą.

Wyjątkowe w tym sztyfcie jest to, że potra fi
penetrować głębsze warstwy paznokci. Ta 
formuła jest opatentowana. Substancje 
przedostają się przez płytkę aż do macierzy.

Oprócz tego substancje te są naturalne i bardzo 
dobrze tolerowane. Aplikacja jest bardzo prosta 

w użyciu.

W podróży to rzeczywiście 

  bardzo praktyczne.

      Tak, albo 
    dla ludzi w 
  starszym wieku 
- nic się nie 
zmarnuje.

Po Pana stronie naszej współpracy leży obowiązek 

  nanoszenia tego preparatu na paznokieć dwa 

razy dziennie.
No tak, muszę
to przekazać 
mojej żonie 
żeby o tym 
pamiętała.

Proszę wziąć sobie do serca to co 
w tej ulotce jest napisane. Potem jeszcze 
trochę cierpliwości, i będziemy 
   niepokonaną drużyną.

   Dam z siebie wszystko! 
Mój paznokieć już teraz 
wygląda lepiej. Bardzo 
 dziękuję Pani Dobrodziej

Ja również, do następnego razu!

Agata Dobrodziej i sposób na grzybicę paznokci.

www.sklep.podologiczny.pl
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