Jemný prací prostriedok
s antimikrobiálním účinkom

• eliminuje zárodky mikróbov •
• zabraňuje recidívam •
• pôsobí fungicídne •
V priebehu plesňových kožných ochorení dochádza tiež ku kontaminácii prádla (ponožky,
spodné prádlo) plesňovými zárodkami. Pretože moderné tkaniny sa nedajú vyvára, ostávajú
zárodky plesne pri normálnom pracom programe (30°- 60°C) naalej v textíliách a ak perieme
kontaminované prádlo spolu s ostatným prádlom, rozšíri sa i tam. Pokia nedôjde k záhube
plesňových zárodkov, ostáva i po úspešnom vyliečení kožného ochorenia riziko opakovanej
nákazy. Preto je dôležité ošetri v priebehu terapie i postihnuté textílie.
Fongex® je novovyvinutý špeciálny prací prostriedok so širokým spektrom (antifungicidných
účinných látok). Na rozdiel od bežných pracích prostriedkov Fongex® eliminuje plesne a baktérie v prádle a zabraňuje tak recidívam.
Upozornenie:
V záujme úspešnej a rýchlej liečby plesňových kožných ochorení sa doporučuje používa
Fongex® už od prvého výskytu ochorenia. Po vymiznutí vonkajších známok ochorenia
pokožky je treba používa Fongex® na pranie ešte najmenej 2 týždne, aby prišlo k úplnému
zahubeniu plesňových zárodkov. Fongex® je vhodný na ručné pranie i na pranie v práčke
a dá sa použi i na pranie chúlostivých tkanín.
Oživuje tkaninu a dodáva jej príjemnú vôňu. Fongex® dobre znáša pokožka a v prírode
dochádza k jeho úplnému biologickému odstráneniu.
Obsahuje: sodnú sol’ alkylbenzensulfonátu, methoxylpropanol, chlordimethylfenol,
biphenylphenol.

Výrobca: Proreo Pharma AG, Švajčiarsko
Zastúpenie v SR: Swiss Pharma, s. r. o. Praha,
Tel.: 908 591 777, e-mail: swiss_pharma@volny.cz, www.swisspharma.info
Distribúcia: Phoenix a.s.,Pharmos a.s., Unipharma, a. s., Med-Art s.r.o., Unimed s.r.o.

Protiplísňový a protibakteriální
prací prostředek

• eliminuje zárodky plísní •
• zabraňuje recidivám •
• působí fungicidně •
V průběhu plísňových kožních onemocnění dochází též ke kontaminaci prádla (ponožky,
spodní prádlo) plísňovými zárodky. Protože moderní tkaniny nelze vyvářet, zůstávají zárodky plísní při normálním pracím programu (30°- 60°C) nadále v textiliích a jestli pereme kontaminované prádlo dohromady s ostatním prádlem, rozšíří se i tam. Pokud nedojde
k zahubení plísňových zárodků, zůstává i po úspěšném vyléčení kožního onemocnění riziko
opakované nákazy. Proto je důležité ošetřit v průběhu terapie i postižené textilie.
Fongex® je nově vyvinutý speciální prací prostředek se širokým spektrem (anti-fungicidních
účinných látek). Na rozdíl od běžných pracích prostředků Fongex® eliminuje plísně a bakterie v prádle a zabraňuje tak recidivám.
Upozornění:
V zájmu úspěšné a rychlé léčby plísňových kožních onemocnění se doporučuje používat
Fongex® již od prvního výskytu onemocnění.
Po vymizení vnějších známek onemocnění pokožky je třeba používat Fongex® na praní ještě
dva týdny, aby došlo k úplnému zahubení plísňových zárodků.
Fongex® je vhodný jak na ruční praní, tak i na praní v pračce a lze ho použít i na praní
choulostivých tkanin. Oživuje tkaninu a dodává jí příjemnou vůni.
Fongex® je dobře snášen pokožkou a v přírodě dochází k jeho úplnému biologickému
odbourání.
Obsahuje: sodnou sůl alkylbenzensulfonátu, methoxylpropanol, chlordimethylfenol,
biphenylphenol.

Výrobce: Proreo Pharma AG, Švýcarsko
Zastoupení v ČR: Swiss Pharma s.r.o., Praha,
Tel.: 267 108 475, e-mail: swiss_pharma@volny.cz, www.swisspharma.info
Distribuce: Alliance Healthcare s.r.o., Phoenix a.s., Pharmos a.s.

