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REGENERUM 
regeneracyjne serum do paznokci 

 
5 ml 

 

Wzmacniająca receptura serum wzbogacona  

połączeniem olejów o właściwościach odbudowujących,  

z odżywczymi witaminami A i E. 

Nawet do bardzo osłabionych paznokci  

 

olej z orzeszków makadamia - intensywnie wzmacnia, nawilża i zapobiega rozdwajaniu płytki paznokcia 

witaminy A i E – odżywiają, wspomagają odbudowę paznokci oraz chronią je przed szkodliwym wpływem czynników 

zewnętrznych 

olej cytrynowy - rozjaśnia przebarwienia przywracając paznokciom naturalny i zdrowy kolor 

 

  

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci wzmacnia płytkę paznokcia zapobiegając jej rozdwajaniu oraz 

pielęgnuje otaczający naskórek. 

 

Starannie dobrana kompozycja czterech składników naturalnego pochodzenia: oleju z orzeszków makadamia, oleju ze 

słodkich migdałów, oleju z pestek winogron oraz oleju cytrynowego wzbogaconych witaminami A i E  zapewniają 

intensywną i kompleksową pielęgnację płytki paznokcia oraz otaczającego naskórka. 

Serum do paznokci wzmacnia, nawilża i regeneruje płytkę paznokcia. Dzięki wysokiej zawartości odżywczych olejów 

nawet kruche i łamliwe paznokcie odzyskują naturalną elastyczność, stają się mocne, zdrowe i odporne na uszkodzenia. 

Dodatkowo zastosowane w preparacie witaminy A i E chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, a 

olej cytrynowy wpływa na rozjaśnienie przebarwień, przywracając paznokciom naturalny i piękny wygląd. 

Praktyczne i łatwe w użyciu opakowanie pozwala na precyzyjną aplikację produktu zarówno w obrębie paznokcia jak i 

otaczającego naskórka, a codzienny masaż delikatnym pędzelkiem umożliwia lepszą penetrację składników aktywnych 

oraz pobudza macierz paznokcia, wpływając pozytywnie na jego wzrost. 

 

Sposób użycia: 

Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb. Produkt 

należy aplikować po uprzednim oczyszczeniu płytki paznokciowej (zmyć lakier, jeśli jest nałożony). Po aplikacji delikatnie 

wmasować nałożony preparat w płytkę paznokcia i otaczający go naskórek za pomocą pędzelka. Pozostawić do 

wyschnięcia. 
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Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera parabenów, alkoholu ani sztucznych barwników. 

 

Więcej informacji na: www.regenerum.pl 

 

W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca 

się natychmiast przerwać stosowanie. 

 

Ostrzeżenia: 

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci. 

Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast spłukać wodą. Nie 

stosować po upływie terminu trwałości. 

 

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 

 

 

Najlepiej zużyć przed końcem:  

Nr partii: 

Symbol książeczki 

Znak PAO 6M 

 

Made in EU 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

 

 

EN 

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci intensywnie wzmacnia, nawilża i chroni płytkę paznokcia zapobiegając 
jej rozdwajaniu. Dzięki wysokiej zawartości składników aktywnych zapewnia kompleksową pielęgnację paznokci oraz 
otaczającego naskórka. Dodatkowo rozjaśnia przebarwienia, przywracając paznokciom naturalny i piękny wygląd. 
 

Sposób użycia: 

Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb. Produkt 
należy aplikować po uprzednim oczyszczeniu płytki paznokciowej (zmyć lakier, jeśli jest nałożony). Po aplikacji delikatnie 
wmasować nałożony preparat w płytkę paznokcia i otaczający go naskórek za pomocą pędzelka. Pozostawić do 
wyschnięcia. 
 
 

 

http://www.regenerum.pl/

