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NOVA GENERACIJA KOZMETIKE

INOVACIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA VIDEZA NOHTOV
OXILVER NAIL je proizvod moderne kozmetologije, ki je razvila učinkovit način za nego nohtov in 
obnohtne kože. Gre za mehanizem oskrbe nohtov in kože z aktivnim kisikom. Ob stiku raztopine 
s površino telesa se sprosti aktivni kisik v obliki številnih drobnih mehurčkov, ki površino čistijo, negujejo, 
hidrirajo in oksigenirajo. 
OXILVER NAIL s procesom oksigenacije blaži simptome različnih neželenih procesov na nohtih in 
obnohtni koži ter vidno izboljša njihov izgled. Pantenol dostavlja vlago v notranjost nohtov in globje plasti 
kože. Nohti postanejo bolj svetleči, trdni in manj lomljivi, koža pa bolj prožna, elastična ter mehka. Poleg 
vlažilne funkcije pantenol deluje tudi izrazito regenerativno

Rezultat
OXILVER NAIL je primeren kot pomoč pri:

- izboljšanju strukture nohtov
- hitrejši obnovi nohtov in obnohtne kože
- izboljšanju trdnosti nohta
- hidraciji in volnosti nohtov

OXILVER NAIL
- povrne trdnost in ohranja zdrav videz nohtov
- deluje blago antiseptično

 OXILVER NAIL je primeren za nego nohtov pri odraslih in mladostnikih.

Način uporabe
OXILVER NAIL raztopino razpršite v zadostni količini po željenem predelu nohtov in kože tako, da 
tretirano mesto povsem navlažite. Raztopino nanesite vsaj dva- do trikrat dnevno. Razpršujte iz razdalje 
približno 10 cm tako, da pritisnite na razpršilo dva- do štirikrat zaporedoma. Ob nanosu raztopine na noht 
in kožo se lahko pojavi penjenje, kar kaže na sproščanje aktivnega kisika. Mesta nanosa ni treba brisati ali 
izpirati; počakajte le, da se osuši. Za ohranjanje zdravega videza nohtov in obnohtne kože se priporoča 
redna uporaba izdelka OXILVER NAIL več tednov.

Opozorila
Izdelek je namenjen le za zunanjo uporabo.
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Shranjujte pri temperaturi od 5°C do 25°C. 
Shranjujte zaščiteno pred svetlobo. 
Izogibajte se direktnemu stiku z očmi in sluznico.
Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj izperite pod tekočo vodo.
Izdelek vsebuje vodikov peroksid.

Sestavine:
Izdelek OXILVER NAIL vsebuje: Aqua, Hydrogen Peroxide, Panthenol, Colloidal Silver, Parfum, Propylene 
Glycol, Triacetin, Alcohol.

Shranjevanje, rok uporabe:
Raztopino OXILVER NAIL hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C. 
Rok uporabe izdelka je dve leti. 
Po odprtju je priporočljivo izdelek porabiti v treh mesecih. 
Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku.

Uporabno najmanj do konca in številka serije: sta odtisnjena na dnu embalaže.
Izdelek je na voljo v pakiranjih po 100 ml.
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