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B 3600 Genk

Beste patiënt,

INHOUDSTAFEL

Deze brochure geeft u meer
informatie over beschermende
nagellak en probeert op een
aantal veelgestelde vragen
antwoord te geven.

1. Productomschrijving

 ebruiksaanwijzing
G
Werking
Producten (te verkrijgen bij de

Apotheek)

Mocht u na het lezen van deze
brochure nog vragen hebben,
aarzel dan niet om ze te stellen.
Uw behandelende arts en/of de
verpleegkundigen zijn steeds
bereid om op al uw vragen te
antwoorden.
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PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze nagellak is een echte verzorging voor broze nagels, die
speciaal werd samengesteld met
essentiële voedende bestanddelen
om de nagels te beschermen en
hun groei te bevorderen.
Dankzij een uniek complex met
organisch silicium en een thiolderivaat zorgt deze nagellak ervoor
dat de nagels weer mooi en sterk
worden.
Een bijkomend voordeel is dat
deze nagellak de groei van de
nagels corrigeert, de nagels beschermt en ze sterker en harder
maakt.

Gebruiksaanwijzing

• Gedurende 3 opeenvolgende
dagen eenmaal per dag een
laagje aanbrengen zonder de
vorige lagen te verwijderen.
• Op de derde dag de nagellak met een zachte remover
verwijderen en de behandeling
hernemen.
• Het hele proces gedurende 3
maanden hernemen voor een
optimaal resultaat of/en zolang
u chemotherapie loopt.
• Kan het hele jaar door ook als

een klassieke nagellak of als
nagellakbasis gebruikt worden.

Werking

• Doet de nagels beter groeien
en verbetert hun kwaliteit.
• Beschermt de nagels tegen
agressieve externe factoren.
• Bevat essentiële voedingsstoffen voor de nagels.

Producten (te verkrijgen bij
de Apotheek)

• La Roche-Posay® (= verkrijgbaar in meerdere kleuren)
• Auriga Si-Nails Varnish®

Voor meer vragen of informatie
kan u altijd terecht bij onze verpleegkundigen.
• GDK1, ZOL campus SintJan, tel. 089 32 67 91
• MDI1, ZOL campus Maas en
Kempen, tel. 089 50 64 31
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR1032

