
MK Dr Plant Nail Protect   

 гел прптив габички 

прирпдна заштита 

ги пбнпвува пштетените нпкти и ја нпрмализира нивната бпја 
 
Спстав (INCI): Aqua, Glycerin, Poloxamer 407, Sodium Caproyl/Lauroylate, Triethyl Citrate, 

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil  

Дејствп: 
NailProtect гел прптив габички е прпизвпд фпрмулиран на база на ефикасни прирпдни 

антимикрпбни спстпјки вп бипадхезивна гел ппдлпга. Спдржи инпвативна активна супстанца 

на база на естри на млечна киселина дпбиени пд 100% прирпдни извпри вп кпмбинација сп 

триетил цитрат, прирпдна антибактериска спстпјка. Благпдарение на пптврдената ефиксанпст 

вп бпрбата прптив предизвикувачите на атлетскп стапалп, габичките на нпктите  прппратени сп 

непријатни мириси, пваа кпмбинација на активни спстпјки претставува прирпдна алтернатива 

на различните агресивни синтетски антимикрпбни средства. 

Анјпнските свпјства на активните супстанци пбезбедуваат ппдпбрп  сврзуваое за плпчката на 

нпктпт какп и за кпжата пкплу нпктите, штп дава дплгптрајна, ппвеќечаспвна ефикаснпст на 

препаратпт. 

Етарскптп маслп пд чајнп дрвп, ппзнат безбеден прирпден антисептик, се напда вп Nail Protect 

гелпт. Ова маслп е сп бпгат спстав (мпнптерпениi, сесквитерпени, цинепл…)  штп гп прави гелпт 

ефикасен прптив бактерии и габички. 

Бипадхезивната гел ппдлпга вп Nail Protect гелпт прптив габички пвпзмпжува ппстепенп и 

кпнтинуиранп пслпбпдуваое на активните спстпјки на местптп на примена. 

Nail Protect гелпт прптив габички е: 

 

 ефикаснп средствп кпе брзп дава видливи резултати 

 спречува ширеое на габички на нпктите 

 спздава средина кпја не ппддржува ппнатампшен ппстанпк на габички 

 без кпнзерванси, бпи и минерални масла 

 

Начин на упптреба: Вп тенпк слпј да се нанесе гелпт на ппвршината на пштетенипт нпкт, 

некплку пати дневнп.  

Начин на чуваое: Да се чува на температура дп 25˚C, впн дпфат на деца. 

Наппмена: Пред упптреба деталнп да се прпчита прилпженптп упатствп.Самп за надвпрешна 

упптреба. 

Пакуваое:  Туба ПЕ сп 20ml гел. 

Рпк на упптреба: 2 гпдини. 

Производител: Есенса доо,Слободна Зона,Белград , Вилине Воде бб, Р.Србија 

Увозник и дистрибутер: Септима дооел, Сава Ковачевиќ 13 бр.9, тел.02 30 60 175,Скопје, 

Р.Македонија 


