
1. Czym jest grzybica paznokci?

• jest to grzybicze zakażenie paznokci rąk lub stóp, co jest 
przyczyną ich przebarwień, pogrubienia oraz oddzielenia 
od łożyska paznokcia

• w grzybicy paznokci dochodzi do zakażenia płytki paznokci

4. Jakie są objawy grzybicy paznokci?

• początkowo zmiany dotyczą brzegów paznokcia, które zmieniają zabarwienie na żółte, 
brunatne lub białe 

• następnie dochodzi do zajęcia łożyska paznokcia, co skutkuje odkształceniem paznokcia 

• z czasem następuje pogrubienie, pofałdowanie i odbarwienie całego paznokcia

• płytka paznokciowa może się kruszyć lub w całości odkleić się od łożyska

2. Jakie czynniki predysponują do wystąpienia grzybicy paznokci?

• choroby naczyń obwodowych 

• zaburzenia odporności 

• cukrzyca 

• wilgoć, pot 

• zaburzenia hormonalne

GRZYBICA PAZNOKCI

3. Jakie mikroorganizmy wywołują grzybicę paznokci?

• dermatofity z rodzaju Trichophyton 

• drożdżaki z rodzaju Candida



PRODUKT URGO NA ZNISZCZONE PAZNOKCIE 
PRZEZ GRZYBICE I URAZY

URGO na Zniszczone Paznokcie przez grzybicę i Urazy

LECZY, REGENERUJE, CHRONI PAZNOKCIE DOTKNIETĘ GRZYBICĄ

6. Jakie są zalety preparatu?

5. Jak działają składniki preparatu?

• Hydroksypropylchitosan, (HPCH) poprzez wiązania hydrogenowe wiąże się w paznokciu z keratyną, 
co skutkuje: wzmocnieniem struktury paznokcia, lepszym przenikaniem substancji czynnej

• Piroctone Olamine (Octopirox) - jest składnikiem o działaniu bakterio- i grzybostatycznym

NIEWIDO-
CZNY

Skład: hydroxypropylchitosan (HPCH), octopirox, etanol, woda oczyszczona

URGO na Zniszczone Paznokcie Przez Grzybicę i Urazy:

• leczy zmiany paznokcia
• odbudowuje strukturę paznokcia
• regeneruje i osłania paznokieć przed ponownymi zmianami  
• chroni paznokieć przed czynnikami mikrobiologicznymi, 

fizycznymi (wilgoć, uderzenia) oraz chemicznymi
(detergenty, rozpuszczalniki)

• po nałożeniu formuje ochronny stabilizujący film, który chroni 
paznokieć przed czynnikami mikrobiologicznymi, fizycznymi (wilgoć, 
uderzenia) oraz chemicznymi (detergenty, rozpuszczalniki)

• nałożony film jest niewidoczny, bezzapachowy, szybkoschnący 
i wnika szybko w strukturę paznokcia

• aplikacja jest bardzo łatwa – pędzelek pozwala na idealne nałożenie 
preparatu na powierzchnię paznokcia, skórę wokół oraz pod 
zakończenie płytki paznokciowej

• usunięcie produktu nie wymaga pilnika

SZYBKO-
SCHNĄCY

BEZZAPA-
CHOWY
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