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Abstrakt nr 101540/20/CGDA (Wersja 1) 

 

Produkt: BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE  SERUM WZMACNIAJĄCE DO PAZNOKCI  
KOD: CHI/000LACQUER  

NR PARTII: 010419 TERMIN PRZYDATNOŚCI: KWI.21 

 

Raport z badań aplikacyjnych i 
aparaturowych z opinią 
dermatologa:  
NR 204454/19/CGDA/5 

Cel: Potwierdzenie deklarowanych przez producenta właściwości produktu. 
Metodologia: Badanie aplikacyjne w warunkach domowych z opinią lekarza 
dermatologa. 
 
Wnioski: W badaniu wzięło udział 30 ochotników w wieku 18:66 lat. 87% 
prezentowało słaby i łamiący się typ płytki paznokciowej, a 33% płytkę 
rozdwajającą się. Po 8 i 12 tygodniach użytkowania produktu grubość płytki 
paznokcia zwiększyła się kolejno u 57% i 60%, dodatkowo u 93% osób 
zaobserwowano wzrost długości paznokcia po 12 tygodniach aplikacji. 
 
Właściwości: 

• zdrowy wygląd paznokci,  

• elastyczna płytka, 

• wygładzona płytka, 

• wyrównany koloryt i rozjaśnienie, 

• regeneracja płytki po zabiegach manicure, 

• szybszy wzrost paznokci, 

• nawilżone paznokcie, 

• odporności na czynniki zewnętrzne/chemikalia (np. 
zmywacz/detergenty), 

• twardsze paznokcie, 
 

zostały potwierdzone przez lekarza dermatologa. Dodatkowo tolerancja 
produktu w miejscu aplikacji została oceniona jako bardzo dobra. 

 
Następujące deklaracje zostały potwierdzone odpowiednio: 
 

• po 7 dniach aplikacji:  
o Produkt zapewnia poczucie nawilżenia paznokci. (77% ochotników) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są twardsze. (67%) 
o Produkt zapewnia bardziej gładką płytkę paznokcia. (83%) 
o Produkt sprawia, że powierzchnia paznokci jest wyrównana i 

wygładzona. (73%) 
o Produkt wyrównuje kolor paznokci. (60%) 
o Produkt zapewnia poczucie odporności na czynniki 

zewnętrzne/chemikalia (np. zmywacz/detergenty). (60%) 
o Produkt zapewnia uczucie utworzenia warstwy ochronnej. (63%) 
o Produkt uelastycznia paznokcie. (57%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są odporne na łamanie i 

rozdwajanie. (57%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mocniejsze. (67%) 
o Produkt zapewnia zdrowy i zadbany wygląd paznokci. (83%) 
o Produkt przywraca naturalny połysk. (67%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mniej kruche i łamliwe. (63%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie się mniej rozdwajają. (67%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie wyglądają na zadbane. (77%) 
o Produkt zapewnia mocne i zdrowe paznokcie. (67%) 
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o Produkt odżywia paznokcie. (90%) 
o Produkt pozostawia efekt zdrowo wyglądających paznokci na 

długo. (60%) 
o Produkt przywraca zdrowy wygląd paznokci po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (60% wśród 5 ochotników) 
o Produkt szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (60% wśród 5 ochotników) 
o Produkt regeneruje zniszczone paznokcie po zabiegach manicure 

hybrydowym/akrylowym itp. (80% wśród 5 ochotników) 
 

• po 14 dniach aplikacji:  
o Produkt zapewnia poczucie nawilżenia paznokci. (83%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są twardsze. (83%) 
o Produkt zapewnia bardziej gładką płytkę paznokcia. (77%) 
o Produkt sprawia, że powierzchnia paznokci jest wyrównana i 

wygładzona. (70%) 
o Produkt wyrównuje kolor paznokci. (63%) 
o Produkt rozjaśnia paznokcie. (53%) 
o Produkt zapewnia poczucie odporności na czynniki 

zewnętrzne/chemikalia (np. zmywacz/detergenty). (57%) 
o Produkt zapewnia uczucie utworzenia warstwy ochronnej. (63%) 
o Produkt uelastycznia paznokcie. (63%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są odporne na łamanie i 

rozdwajanie. (80%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mocniejsze. (87%) 
o Produkt zapewnia zdrowy i zadbany wygląd paznokci. (93%) 
o Produkt zapewnia efekt pięknych i długich paznokci. (60%) 
o Produkt przywraca naturalny połysk. (70%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mniej kruche i łamliwe. (87%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie się mniej rozdwajają. (80%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie wyglądają na zadbane. (90%) 
o Produkt zapewnia mocne i zdrowe paznokcie. (73%) 
o Produkt odżywia paznokcie. (87%) 
o Produkt pozostawia efekt zdrowo wyglądających paznokci na 

długo. (73%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie szybciej rosną. (60%) 
o Produkt przywraca zdrowy wygląd paznokci po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (100% wśród 5 ochotników) 
o Produkt szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (80% wśród 5 ochotników) 
o Produkt regeneruje zniszczone paznokcie po zabiegach manicure 

hybrydowym/akrylowym itp. (80% wśród 5 ochotników) 
 

• po 21 dniach aplikacji:  
o Produkt zapewnia poczucie nawilżenia paznokci. (93%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są twardsze. (83%) 
o Produkt zapewnia bardziej gładką płytkę paznokcia. (87%) 
o Produkt sprawia, że powierzchnia paznokci jest wyrównana i 

wygładzona. (80%) 
o Produkt wyrównuje kolor paznokci. (77%) 
o Produkt rozjaśnia paznokcie. (70%) 
o Produkt zapewnia poczucie odporności na czynniki 

zewnętrzne/chemikalia (np. zmywacz/detergenty). (70%) 
o Produkt zapewnia uczucie utworzenia warstwy ochronnej. (77%) 
o Produkt uelastycznia paznokcie. (70%) 
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o Produkt sprawia, że paznokcie są odporne na łamanie i 
rozdwajanie. (70%) 

o Produkt sprawia, że paznokcie są mocniejsze. (80%) 
o Produkt zapewnia zdrowy i zadbany wygląd paznokci. (93%) 
o Produkt zapewnia efekt pięknych i długich paznokci. (57%) 
o Produkt przywraca naturalny połysk. (77%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mniej kruche i łamliwe. (77%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie się mniej rozdwajają. (77%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie wyglądają na zadbane. (87%) 
o Produkt zapewnia mocne i zdrowe paznokcie. (70%) 
o Produkt odżywia paznokcie. (90%) 
o Produkt pozostawia efekt zdrowo wyglądających paznokci na 

długo. (77%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie szybciej rosną. (63%) 
o Produkt przywraca zdrowy wygląd paznokci po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (100% wśród 5 ochotników) 
o Produkt szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (100% wśród 5 ochotników) 
o Produkt regeneruje zniszczone paznokcie po zabiegach manicure 

hybrydowym/akrylowym itp. (100% wśród 5 ochotników) 
 

• po 56 dniach aplikacji:  
o Produkt zapewnia poczucie nawilżenia paznokci. (93%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są twardsze. (90%) 
o Produkt zapewnia bardziej gładką płytkę paznokcia. (86%) 
o Produkt sprawia, że powierzchnia paznokci jest wyrównana i 

wygładzona. (90%) 
o Produkt wyrównuje kolor paznokci. (83%) 
o Produkt rozjaśnia paznokcie. (72%) 
o Produkt zapewnia poczucie odporności na czynniki 

zewnętrzne/chemikalia (np. zmywacz/detergenty). (72%) 
o Produkt zapewnia uczucie utworzenia warstwy ochronnej. (69%) 
o Produkt uelastycznia paznokcie. (69%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są odporne na łamanie i 

rozdwajanie. (83%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mocniejsze. (90%) 
o Produkt zapewnia zdrowy i zadbany wygląd paznokci. (93%) 
o Produkt zapewnia efekt pięknych i długich paznokci. (79%) 
o Produkt przywraca naturalny połysk. (83%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie są mniej kruche i łamliwe. (86%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie się mniej rozdwajają. (86%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie wyglądają na zadbane. (90%) 
o Produkt zapewnia mocne i zdrowe paznokcie. (86%) 
o Produkt odżywia paznokcie. (93%) 
o Produkt pozostawia efekt zdrowo wyglądających paznokci na 

długo. (83%) 
o Produkt sprawia, że paznokcie szybciej rosną. (66%) 
o Produkt przywraca zdrowy wygląd paznokci po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (100% wśród 5 ochotników) 
o Produkt szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach 

kosmetycznych/manicure. (100% wśród 5 ochotników) 
o Produkt regeneruje zniszczone paznokcie po zabiegach manicure 

hybrydowym/akrylowym itp. (100% wśród 5 ochotników) 
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