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OBOLENJA/NEPRAVILNOSTI 
NOHTOV



Klinična slika
POSEBNE SKUPINE LJUDI Z 
DOLOČENIMI OBOLENJI  IN V 
RAZLIČNIH DELOVNIH OKOLJIH

Osebe, ki se zdravijo z dializo in zaradi 
endokrinoloških bolezni, so občutljive na 
okvare nohtov. Skupine ljudi, ki delajo z 
določenimi materiali, opremo, v vlažnem in 
hladnem okolju ter opravljajo fizično delo v 
različnih delovnih pogojih, imajo pogosteje 
okužbe in nepravilnosti nohtov.  

SLADKORNA BOLEZEN

Zadebelitve in rane na nohtih 
ter na sosednjih predelih 
so dejavniki, ki spodbujajo 
razmnoževanje bakterij in 
možnost nekroze, povezane s 
sladkorno boleznijo.

OKUŽBE IN ZDRAVILA ZA ZAVIRANJE 
IMUNSKE ODZIVNOSTI (IMUNOSUPRESIVI)

Genetika in imunosupresija sta pogojena dejavnika 
za kolonizacijo kvasovk, glivic in bakterij, saj se 
z znižanjem števila celic cd4+ ti mikroorganizmi 
pojavijo na nohtu. Ta postaja vse bolj krhek. Pogost 
dejavnik je tudi pri bolnikih po presaditvi organov z 
zdravljenjem s kortikosteroidi, kot tudi pri jemanju 
peroralnih antibiotikov. 

OTEŽEVALNI DEJAVNIKI

Pomanjkanje higiene, genetske ali
imunološke bolezni v povezavi s 
stresnim delom ali delom v težjih 
okoliščinah. 

INTENZIVNEJŠE ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI 

“Atletsko stopalo”, pridobljeno v
športnih centrih, se velikokrat 
pojavi zaradi uporabe zaprtih 
čevljev, neustrezne zaščite v 
toaletnih prostorih in tuših v 
profesionalnih športih. Poškodbe 
so lahko povezane tudi z
občasnimi športnimi aktivnostmi.

STAROST

Precej pogosteje se poškodbe 
nohtov pojavljajo pri starejših 
kot pri mladih, zlasti na 
podeželju. Poškodbe nohtov 
vplivajo na kakovost življenja in 
s tem povezanim stresom. 

DOWNOV SINDROM

Osebe z Downovim sindromom imajo 
debelejšo, bolj suho in grobo kožo ter 
pogostejše težave s kožo zaradi imunskih 
vzrokov.  Zaradi tega so okužbe nohtov 
pogostejše. 
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Učinkovine
ŠVICARSKA 
LEDENIŠKA 
VODA 
Pomirjajoče delovanje.
Dekongestivno delovanje.
Deluje proti srbenju.

KOMPLEKS 
KSILITOLA 
Zadržuje vodo/vlago.
Zaščiti pred agresivnimi sredstvi.
Preoblikuje nohte.

ALANTOIN
Obnovitveno delovanje.
Vlažilni učinek.
Spodbuja ponovno rast.

NIACINAMID
Preprečuje nastanek nepravilnosti.
Zagotavlja NAD+.
Krepi nohte.

PIROKTON 
OLAMIN 
Protiglivično delovanje.
Protimikrobno delovanje.

PANTENOL
Predhodnik vitamina.
Vlažilno delovanje.
Barierni učinek.

A X

A N

PO P



ONIFID

Lastnosti: ONIFID Hydrogel je dermokozmetični pomožni izdelek pri zdravljenju spremenjenih nohtov. 
Regenerira, vlaži in preoblikuje krhke nohte ter ščiti keratin pred zunanjimi vplivi. Na nohtih ustvarja 
okolje, ki je neprimerno za razmnoževanje gliv in bakterij. Nohti bodo navlaženi, zaščiteni in odpornejši.

Navodila za uporabo: ONIFID Hydrogel v obdobju treh mesecev nanašate enkrat dnevno na čiste in suhe 
nohte. Pustite, da se popolnoma posuši. V primeru stika z očmi, jih temeljito sperite. 

Ksilitol glukozid-anhidroksilitol in ksilitol sta inovativna in imata takojšen dolgoročni učinek (in vivo in in vitro) dokazano učinkovitostjo, 
ki normalizira luščenje nohtov in izboljša mikrorelief kože z odlično toleranco. Poveča vsebnost hialuronske kisline in hondroitin sulfata 
po 1 mesecu zdravljenja.

KOMPLEKS KSILITOLA

Odmerjanje: 
1-krat dnevno.

Velikost: 
steklenička 12 ml

Področje uporabe: 
nohti

Izdelek je 
dermatološko 
testiran.

+ 47 % + 55 %

+ 20 %

+ 183 %
hialuronska kislina
hondroitin sulfat

EGF
0,000001 %

kompleks ksilitola
0,01 % a.m.
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