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ELECTROSAL 24 tabletki musujące o smaku cytrynowo-
miętowym x 3
 

Cena: 16,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent NEXON PHARMA SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisEUPHRASIA ŚWIETLIK łagodzące krople do oczu 10 mlEUPHRASIA Świetlik Łagodzące krople do oczu to wyrób medyczny, który
doskonale sprawdza się przy pieczeniu, swędzeniu, przekrwieniu czy przemęczeniu wzroku. Polecany również przy podrażnieniu
spojówek, nadmiernym łazawieniu czy uczuciu "piasku pod powiekami".Właściwości:EUPHRASIA Świetlik Łagodzące krople do oczu
dzięki wyjątkowej formule, odpowiednio dobranym naturalnym składnikom roślinnym, działają łagodząco na stany podrażnienia
spojówek i przemęczenia oczu. Wyciągi świetlika lekarskiego (Euphrasia officinalis) oraz rumianku (Chamimila vulgaris) wskazane są
wspomagająco w łagodzeniu objawów podrażnienia spojówek takich jak: pieczenie, swędzenie, ból, uczucie ciała obcego i suchości
(„piasek pod powiekami”), zaczerwieniania, przekrwienie nadmierne łzawienie. Łagodzi dolegliwości wywołane czynnikami takimi
jak:praca przed komputerem;zbyt intensywne oświetlenie;suche, zadymione, zanieczyszczone pyłami lub klimatyzacją
powietrze;zmienne warunki atmosferyczne jak: słońce, wiatr, mróz, woda morska i chlorowanie czynoszenie soczewek
kontaktowych.Krople EUPHRASIA Świetlik mogą być stosowane w czasie noszenia soczewek kontaktowych.Sposób użyciaCzystym
palcem odchylić dolną powiekę zakraplanego oka.Wkroplić 1 lub 2 krople Euphrasia Świetlik do worka spojówkowego uważając aby nie
dotknąć gałki ocznej końcówką zakraplacza. Po zakropleniu nie mrugać, zamknąć oko na około 1 minutę i delikatnie ucisnąć okolicę
kącika oka tak jak na rycinie. Umożliwi to prawidłowe rozprowadzenie kropli na powierzchni gałki ocznej oraz zapobiegnie
odprowadzeniu roztworu do kanalika nosowo-łzowego. Krople Euphrasia Świetlik należy stosować wyłącznie zewnętrznie, miejscowo do
worka spojówkowego.Wkraplać do oka 1-2 krople.Częstotliwość stosowania jest uzależniona od nasilenia dolegliwości, najczęściej 3
razy dziennie.Podczas aplikacji nie dotykać zakraplaczem oka oraz innych powierzchni.W przypadku stosowania z innymi kroplami
zaleca się zachować 10-15 minutowy odstęp pomiędzy nimi.Składekstrakt ze świetlika lekarskiego (Euphrasia officinalis), ekstrakt z
rumianku lekarskiego (Chamomilla vulgaris), poliheksanid, wersenian dwusodowy, chlorek sodu, kw. borny, borek sodu, woda do iniekcji
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