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Obliži za odstranjevanje kurjih očes 
• takoj pomagajo preprečiti bolečino in občutek tiščanja, • pomagajo pri odstranjevanju 
kurjih očes, • vodoodporni • s salicilno kislino. Vsebina: 4 obliži za kurja očesa in 4 
varovalni obliži. Scholl – obliži za kurja očesa delujejo ciljno na kurja očesa:• Mehek obliž, 
ki ščiti stopalo in peto pred tiščanjem in tako prepreči boleč občutek.• Okrogel obliž deluje 
ciljno le na kurje oko, okolna zdrava koža ostane nedotaknjena. • Lepilo je dermatološko 
preskušeno. UPORABA: Obliže je treba načeloma uporabljati 3–5 dni. Noge naj bodo 
pred uporabo obliža čiste in suhe. Odstranite zaščitno folijo ter odlepite okrogel obliž 
od nosilnega papirja. Okrogel obliž prilepite v sredino kurjega očesa, z lepilno stranjo 
navzdol. Nekoliko pritisnite na obliž, da se pritrdi na kožo. Čezenj prelepite še večji 
varovalni obliž, ki ščiti pred tiščanjem. Vsak dan uporabite nov obliž, dokler kurjega 
očesa ne morete odstraniti. Po 3–4 dneh kurje oko odstranite, najlažje, če nogo pred tem 
namakate v topli kopeli. Pri trdovratnejših kurjih očesih postopek ponovite. Obližev ne 
uporabljajte dlje od 14 dni zapovrstjo, razen, če vam to priporoči zdravnik ali farmacevt. 
PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA: V primeru pogostega nastajanja kurjih očes 
se za ugotovitev vzroka posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. • Ne uporabljajte na 
sluznicah. • Preprečite stik z očmi. • Le za zunanjo uporabo. • Obliža ne uporabite, če sta 
prizadeto mesto ali njegova okolica vneta ali razdražena. * Shranjevati pri temperaturi do 
25°C. • Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti (naveden poleg oznake Exp.). 
V naslednjih primerih se pred uporabo posvetujte z zdravnikom: • sladkorne bolezni ali 
hude motnje prekrvavljenosti • razdražena, vneta ali poškodovana koža • uporaba pri 
otrocih, mlajših od 6 let. Ta proizvod lahko pri stiku z zdravo kožo povzroči draženje 
ali pekoč občutek. Ne uporabljajte obliža na zdravih predelih kože. • V primeru težav, 
bolečine, draženja ali znakov preobčutljivosti prenehajte z uporabo in odstranite obliž. • 
Ne uporabljajte proizvoda, če ste preobčutljivi na aspirin, salicilno kislino ali druge snovi 
v obližu. • Ne uporabljajte proizvoda pri otrocih, mlajših od 6 let. • Shranjujte nedosegljivo 
otrokom. Scholl in Scholl logo sta zaščitna znaka 
SSL skupine. Če je zunanja ovojnina poškodovana, 
proizvoda ne uporabljajte.
Sestavine: Salicylic Acid 40g for 100g adhesive-resin 
coating, Titanium Dioxide, Liquid Paraffin, Polyvinyl Alkyl 
Ether of medium molecular mass, Polyvinyl Alkyl Ether of 
high molecular mass, Thiophenol Antioxidant, Iron Oxides.
Distributer: ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj, tel.št.: 
+386 4292 76 00. Kontakt za potrošnike: tel. št.: +386 1888 8349. 
Uporabno najmanj do konca: odtisnjeno 
na embalaži.
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Uporaba tega proizvoda
NI PRIMERNA za ljudi z 
diabetesom.

in diabetes


