
NÁPLAST DĚLENÁ NA KU ŘÍ OKA
pro snadné odstranění kuřích ok • změkčí rohovou vrstvu

pěnové mezikruží odstraní bolest způsobenou tlakem
lze použít i k odstranění malých bradavic

.
Náplast na kuří oka od ASO je vyrobena s plastové pásky. Svým tvarem je určena zejména k odstranění kuřích
ok na prstech nohou, ale lze ji dobře použit i pro jiná místa. Náplast díky pěnovému mezikruží po přiložení na
kuří oko zajistí okamžitou úlevu. Kyselina salicylová obsažená v terčíku umístěném ve středu mezikruží změkčí
ztvrdlé kuří oko.

Návod: Místo s kuřím okem umyjte mýdlem v teplé vodě a osušte. Náplast přiložte tak, aby terčík uprostřed
mezikruží dosedl na kuří oko a volnými lepícími konci náplast zafixujte, aby nedošlo k jejímu posunu.
Ponechejte působit 3 – 4 dny, potom náplast sejměte, místo namočte do teplé mýdlové vody a změklé kuří oko
opatrně odstraňte ostrými nůžkami. Postup můžete až 2x opakovat.

Nepoužívejte na infikovaná kuří oka. V případě zarudnutí či jiné alergické reakce náplast odstraňte.

Obsah: 4 nebo 8 kusů náplastí v plastikovém sáčku s plstěným mezikružím a terčíkem s obsahem 40 % kyseliny
salicylové - acidum salicylicum.

Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.
                Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Distribuce pro ČR: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz,   www.percom.cz.   Výrobce: ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Nizozemsko

Balení :
1. Na kuří oka Esac 1  – 20 EU sáčku v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 720 EU sáčků
2. Na kuří oka KRB 8  – 12 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 432 krabiček
3. Na kuří oka KRB 8  – 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček

Komponenta:
8595041649131 N. Na ku ří oka

8595041699822 N. Na kuří oka KRB 8
OBSAH: 8 ks náplastí

8595041649124 N. Na kuří oka Esac 4
OBSAH: 4 ks náplastí

terč obsahující
40 % kyselinu
salicylovou

mezikruží pro
odlehčení tlaku


