
Náplast na odstraňování kuřích ok s kyselinou salicylovou chrání před bolestivým tlakem způsobovaným 
kuřími oky a mozoly. Napomáhá bezpečnému a účinnému odstranění kuřích ok. Plstěný kroužek poskytuje 
okamžitou úlevu od tlaku.
Složení: Kyselina salicylová, kyselina mléčná, lanolin, žlutý vosk, smrková pryskyřice, terpentýn, polyetylén-vinylacetát, 
kopál (kopaiva balzám), výtažek z oddenku kosatce, lepidlo, bílé rouno, papír.
Účinek: Při použití náplasti na kuří oka je postižená oblast chráněna před přístupem vzduchu. Tím se vrstva kůže postižená 
kuřími oky a mozoly zvlhčuje a změkčuje. Takto změkčené buňky lze následně snadno odstranit. Odstranění kuřího oka 
napomáhají aktivní složky obsažené ve středu náplasti: kyselina salicylová, kyselina mléčná, saponiny, terpentýn a kopál. 
Návod k použití: Před aplikací chodidlo důkladně umyjte a osušte. Ze zadní části náplasti odstraňte krycí papír. Střed 
náplasti opatrně položte přes kuří oko a náplast na místě přilepte. Náplast chrání postiženou oblast před tlakem a třením, 
čímž zajišťuje okamžitou úlevu od bolesti způsobované tlakem. Správně aplikovaná náplast postižené místo dokonale uza-
vře. Hmota v plstěném kroužku obsahuje kyselinu salicylovou, kyselinu mléčnou a další podpůrné složky, které usnadňují 
odstranění kuřího oka. Maximální doba aplikace jedné náplasti je 24 hodin. Náplasti na kuří oka nepoužívejte déle než 
10–14 dnů. Léčbu dokončete odstraněním kuřího oka v teplé koupeli nohou s mýdlem. Objeví-li se v průběhu léčby zarud-
nutí a citlivost kůže, další náplast již neaplikujte. 
Varování: Tato náplast je určena pro jednorázovou vnější aplikaci na postiženou oblast pokožky (kuří oko).  
Nepoužívejte v případě zvýšené citlivosti na kyselinu salicylovou, salicyláty nebo jakoukoliv jinou složku náplasti na kuří 
oka nebo je-li povrch kůže narušen (např. infekcemi, poraněními, ekzémem). Není vhodná pro použití u dětí a kojenců. 
Není vhodná při snížené funkci ledvin (selhání ledvin), diabetu, kardiovaskulárních onemocněních nebo zánětu žil. Kyse-
lina salicylová může zvyšovat propustnost kůže pro jiné, lokálně aplikované léčivé přípravky. Náplast nesmí přijít do styku 
se sliznicemi: zamezte především styku s očima a obličejem. Během těhotenství se smí náplast na kuří oka používat jen 
na malých plochách (plocha kůže do 5 cm2). V případě nejasností se poraďte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah a dohled 
dětí. Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby (uvedeno na obalu).
Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě do 25 °C.
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Pozor! Čtěte návod k použití

Výrobek je v souladu se směrnicí MDDD 93/42/EEC

Chránit před slunečním zářením

Chránit před vlhkem

Nepoužívat opakovaně

Po použití vhoďte do koše

Papír
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