
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППррееппааррааттии  ддлляя  ннііггттіівв  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frenchi Products «Розумна Емаль». Укріплювач нігтів  

 

  

 

Ламкі нігті, що кришаться - це завжди зіпсований настрій. А найгірше те, що слабкі, ламкі нігті 

повільно ростуть, і у Вас довго не буде можливості зробити ефектний манікюр.  

 

Не розстроюйтеся, а спробуйте укріплювач нігтів з серії «розумна емаль» від Frenchi Products.  

 

Завдяки протеїнам і вітамінам B5 і A цей чудовий засіб швидко укріплює і оздоровлює рогову 

тканину.  

 

Ваші нігті стануть еластичними і гнучкими. Всього через 2 тижні використання укріплювача 

швидкість росту ваших нігтів помітно збільшиться.  

Здорові нігті - це так природно!   

 



 

Frenchi Products «Розумна Емаль». Скраб для кутикули  

 

  

Новий, високоефективний препарат «Скраб для кутикули» спеціально розроблений для видалення 

і очищення зони кутикули від ороговілих клітин, що омертвіли, а також для живлення нігтьового 

ложе унікальним, тонко збалансованим комплексом вітамінів, спеціальних добавок і компонентів. 

Для цього використовується передова технологія  

Qu-Somes, яка разом з нанотехнологіями дозволяє доставити всі інгредієнти препарату в потрібне 

місце в найкоротший строк і з максимальним результатом.  

 

Найдрібніші гранули мигдаля і кісточки абрикоса, що входять до складу засобу, служать для 

ефективного пілінгу| шкіри кутикули, ніжно видаляють і очищають зону кутикули від ороговілих 

клітин, що омертвіли. Унікально підібраний комплекс рослинних і фруктових екстрактів – 

ромашки, цукрового очерету, клена, чорниці, апельсина, лимона – надають пом'якшувальну і 

зволожуючу дію, покращуючи еластичність кутикули, а також створюють антисептичний ефект 

довкола зони кутикули, що сприяє нормальному росту клітин нігтьового матриксу. 

 



 

Frenchi Products «Розумна Емаль». «ГРИЗИ – НЕ ХОЧУ»  

 

Засіб проти обгризання нігтів для дорослих і дітей  

Високоефективна, миттєво діюча, водостійка формула препарату допоможе легко, безболісно і 

назавжди позбавить від шкідливої і негарної звички обкушувати нігті і облизувати пальці. 

Унікальна гіпоалергенна формула і абсолютно нешкідливий для людського організму гіркий 

смаковий компонент – екстракт кактуса – дозволяють рекомендувати препарат як дорослим, так і 

дітям.  

 

Гіркий присмак препарату настільки огидний, що не кожен дорослий або дитя, захоче повторити 

це ще раз. Препарат непомітний при нанесенні на ніготь і кутикулу, повністю виключає пожовтіння 

нігтів, яке, в більшості випадків, з'являється при використанні інших аналогічних засобів. 

 

Препарат стійкий до води і миючих засобів, ефективно діє протягом всього дня. Курс 

розрахований на декілька тижнів, до появи стійкого рефлексу до цієї поганої звички.Після 

використання препарату Ваші нігті знову стануть радувати Вас здоровою і природною красою 

 



 

 

З вітамінами А і Е, пантенолом.  

Засіб позволяє вдало поєднувати ефективне зняття лаку та догляду за нігтями і поверхнею навколо 

нігтів. Містить збалансовану кількість вітамінів А і Е, які забезпечують швидкий ріст нігтів, а 

пантенол, або «вітамін краси», пом`якшує кутикулу та шкіру на кінчиках пальців. Не містить 

ацетону. 

 

 

 

Утримує вологу всередині, покращуючи еластичність і зменшуючи ламкість нігтів; флуорід кальцію 

і про-вітамін В5 відновлюють структуру, силу і гнучкість нігтів. Надійний захист проти ламкості 

Ваших нігтів 

 

 



 

 

 

 

Неймовірний вибір для тих, кому важливо виглядати ідеально до кінчиків нігтів! Рівномірно 

наноситься і швидко фіксується. Укріплює нігтьову пластину за рахунок йоду і кальцію, що в нього 

входить. Екстракт бамбука додає лаку стійкість і оберігає від мікротріщин. 

Об'єм: 8 м 

 

Склад 

 

1 г Батрафену лаку для нiгтiв мiстить циклопiроксу 80 мг, а також полi(бутилгiдромалеат, 

метоксиетилен) (1:1), етилацетат, 2-пропанол.  

 

Показання 

 

Батрафен лак для нiгтiв розроблено спецiально для лiкування грибкових захворювань нiгтiв. Дiюча 

речовина циклопiрокс проникає в нiгтьову пластинку i досягає грибкових збудникiв на протязi 48 

годин.  

 

Циклопiрокс виявляє фунгiцидну дiю на всiх збудникiв грибкових захворювань, якi зустрiчаються в 

практицi.  

 

Протипоказання  

 



З огляду на вiдсутнiсть клiнiчного досвiду застосування лаку для нiгтiв у дiтей, пiд час вагiтностi i 

годування груддю не показане.  

 

Побiчнi дiї 

 

В дуже рiдких випадках при контактi з шкiрою, оточуючою нiготь, з Батрафеном лаком для нiгтiв 

спостерiгалось почервонiння та злущування шкiри.  

 

Перехреснi взаємодiї з iншими засобами  

 

Пiд час лiкування Батрафеном лаком для нiгтiв слiд вiдмовитись вiд додаткового нанесення на 

ураженi нiгтi косметичного лаку для нiгтiв, оскiльки в цьому випадку можливе зниження 

ефективностi дiї.  

 

Вказiвки з дозування, а також спосiб та тривалiсть застосування  

 

Перед першим нанесенням Батрафену лаку для нiгтiв видаляють ножицями якомога бiльшу 

частину ураженого нiгтьового матерiалу i напилюють уражений нiготь, наприклад, за допомогою 

пилки з наждачним папером, для створення нерiвної поверхнi.  

 

Якщо не призначено по iншому, Батрафен лак для нiгтiв наносять один раз на день тонким шаром 

на уражений нiготь. Один раз на тиждень (наприклад, в суботу) весь шар лаку видаляють за 

допомогою звичайного розчинника лаку для нiгтiв. При цьому слiд знову видалити якомога бiльше 

змiненого нiгтьового матерiалу. При виникненнi ушкоджень лакового шару достатньо знову 

змастити ураженi дiлянки Батрафеном лаком для нiгтiв.  

 

Тривалiсть застосування залежить вiд тяжкостi змiн, проте не повинна перевищувати 6 мiсяцiв.  

 

Зберiгання 

 

Оберiгати вiд дiї свiтла (наприклад, флакон з лаком зберiгати в коробцi, пiсля вживання повертати 

в коробку).  

 



Батрафен лак для нiгтiв можна зберiгати при кiмнатнiй температурi. 

 

Пiсля відкриття флакона Батрафен лак для нiгтiв може зберiгатись не менше 3 мiсяцiв з 

дотриманням умов зберiгання. Для запобiгання висушуванню розчину слiд ретельно закривати 

Батрафен лак для нiгтiв пiсля кожного використання.   

 

Флакон з 3 г розчину. 

 

 

 

 

 

Пом'якшуючий крем робить шкіру рук гладкою і ніжною, а вітамінний комплекс зміцнює нігті й 

поліпшує їхній стан після частого застосування лаку. Із чудовим літнім ароматом медової дині Вам 

гарантовано відмінний настрій! 

Максимально знижений ризик алергії. 

Об'єм: 50 мл 

 



 

 

Інтенсивно зволожує. Легка текстура крему швидко вбирається, не залишає жирної плівки, тому 

після нанесення крему, Ви можете відразу ж повернутися до справ. 

Містить комплекс ефективних компонентів, що діють: 

-Активний гель алое-вера зберігає вологу в клітках шкіри, додає м'якість і гладкість. 

-Екстрапон персика підвищує еластичність шкіри. 

Результат – шкіра гладка і еластична, поліпшується структура шкіри! 

Об'єм: 80 мл 

 

 

 

 

 

 

 


