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ПИСАЛКА СРЕЩУ ГРИЗАНЕ НА НОКТИ

BITENER® – ПО-МАЛКО ВСЕКИ ПЪТ.
• Бързи видими резултати
• Без гланц
• Лесно и бързо приложение
• Нанасяйте веднъж дневно

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАЗИ ВЛОЖКА.
1. Какво е гризане на ноктите? 
2. Какво е BITENER®?  
3. Как да използваме BITENER®? 
4. Може ли BITENER® да се използва, за да спре 
смученето на палците?
5. Може ли BITENER® да се използва, за да спрем 
дъвченето на кожичките?
6. Съставки.
7. Използване от деца или възрастни хора.
8. Използване при бременност и кърмене.
9. Моля, обърнете внимание!

1. КАКВО Е ГРИЗАНЕ НА НОКТИТЕ?
Гризането на ноктите или онихофагията (на гръцки 
означава „ядене на нокти“) е сравнително често 
срещан навик, който засяга хора от всички възрасти. 
Смята се за хроничен или натрапчив навик поради 
възможна тревожност, стрес, несигурност и други. 
Проучванията показват, че 30% от населението гризе 
ноктите си.

2. КАКВО Е BITENER®?
Bitener® ефективно помага да се спре навика да се 
гризат ноктите само с едно нанасяне на ден. Bitener 
спира гризането на ноктите чрез най-горчивата 
субстанция в света- Bitrex. Bitener® е лесна за 
употреба писалка с четка, безцветна, без гланц, 
локална формула за грижа за ноктите.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ BITENER®?
При използване за първи път:
За да активирате писалката (само когато използвате 
за първи път) я разклатете обръщайки я нагоре-
надолу поне 15 пъти. Уверете се, че четката е 
напоена преди да я използвате. Bitener® е удобна 
писалка, която Ви позволява да прилагате Bitener® 
лесно, правилно и бързо. Нанесете Bitener® върху 
ръба на нокътя, отстрани или върху кожичките, 
ако е необходимо. Bitener® съдържа най-горчивото 
вещество в света Bitrex, затова не е необходимо да се 
нанася върху целия нокът. Съветваме да използвате 
Bitener® поне 21 последователни дни. Защо 21 дни? 
Препоръката се основава на правилото за “промяна 
на навика”, според което всеки навик може да бъде 
преодолян за 21 дни. Bitener® изсъхва за секунди. 
Горчивият вкус намалява бавно в рамките на 24 часа. 
Bitener® може да се отмие чрез измиване на ръцете с 
обикновен сапун за ръце.

4. МОЖЕ ЛИ BITENER® ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ЗА 
ДА СЕ СПРЕ СМУЧЕНЕТО НА ПАЛЦИТЕ?
Bitener® може да се използва за промяна на навика 
на смучене на палец. Нанесете малко количество 
от Bitener върху върха на нокътя на палеца. Bitener® 
може да се прилага при възрастни и деца над 3 
години, ако са наблюдавани от възрастен.

5. МОЖЕ ЛИ BITENER® ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ЗА 
ДА СЕ СПРЕ ДЪВЧЕНЕТО НА КОЖИЧКИТЕ?
Bitener® може да се използва за промяна на навика за 
дъвчене на кожички. Не е необходимо да прилагате 
продукта върху кутикулата. Нанасянето на Bitener® 
върху нокътя е достатъчно.

6. СЪСТАВКИ.
Една писалка от 3ml Bitener® съдържа:  
ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA, ETHYL LACTATE, 
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, DENATONIUM 
BENZOATE.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ 
ХОРА.
Bitener® може да се използва от възрастни и деца на 
три и повече години. Употребата при деца, по-малки 
от 12 години, трябва да бъде контролирана.

8. ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ И 
КЪРМЕНЕ.
Няма данни за употребата на Bitener® при бременни 
или кърмещи жени. Не се препоръчва употребата на 
Bitener при бременност и кърмене.

9. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
Bitener® е локално решение. Ако продуктът случайно 
попадне в очите, изплакнете обилно с  чиста вода. 
В редки случаи на поява на дразнене (алергия 
към някоя от съставките), препоръчваме да спрете 
употребата на Bitener®. В случай, че дразненето 
продължава потърсете лекарска помощ. В случай, 
че използвате контактни лещи. Съветваме първо 
да поставите лещите си, след това да използвате 
Bitener®.

СЪХРАНЕНИЕ.
Да се съхранява на стайна температура. Не 
използвайте продукта след срока на годност.

ДИСТРИБУТОР
„Натурфарма България“ ЕООД
гр. София, ул. Янко Софийски 21,
тел: 02/963 33 59, 
info@naturpharmabg.com
www.moeto-zdrave.com

Моля, прочетете внимателно вложката преди да използвате Bitener®. Не изхвърляйте тази листовка.

     ПРОИЗВОДИТЕЛ
TheOTCLab 
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Амстердам
Холандия
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