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IANA INTENSIVE Krople do oczu Intensywnie nawilżające
0,3% HA 10 ml
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent STARPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościIANA INTENSIVE Krople do oczu Intensywnie nawilżające 0,3%Specjalnie opracowany, intensywnie nawilżający preparat do
oczu przynoszący długotrwałą ulgę i ukojenie wysuszonym oczom. Krople do oczu intensywnie nawilżają bardzo suche, zmęczone i
wrażliwe oczy. Przynoszą długotrwałą ulgę w przypadku oczu zaczerwienionych i zmniejszają uczucie dyskomfortu powstałe w wyniku
działania czynników zewnętrznych tj. przebywanie w suchym powietrzu, długotrwała praca przy komputerze i noszenie soczewek
kontaktowych. Krople mogą być stosowane zarówno w dzień jak i w nocy.WłaściwościIntensywne nawilżenie.Przedłużone działanie
kojące.Długotrwała ulga w ciągu dnia i nocy.Odpowiednie dla wrażliwych oczu.Izotoniczne.Bezpieczne do stosowania ze wszystkimi
typami soczewek kontaktowych.Właściwości:Stosuj bez zdejmowania soczewek.

Kwas HA 0,3% – nowoczesna substancja aktywna w st??eniu o potwierdzonychdzia?aniu klinicznym:

Jest naturalną, fizjologiczną substancją występującą w oku Posiada szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego,nawilżającego, stabilnego, trudno zmywalnego i długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu, chroniącego przed podrażnieniami
i suchością Kwas HA stosowany w naszych kroplach jest jakości farmaceutycznej O.3%HA to optymalne stężenie HA dla osób które
często odczuwają silny dyskomfort suchych oczu 

Krople do oczu IANA INTENSIVE s? izotoniczne:

mają takie samo stężenie, jak substancje występujące naturalnie w oku, dzięki czemu  nie naruszają naturalnej fizjologii oka 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/iana-intensive-krople-do-oczu-intensywnie-nawilzajace-0-3-ha-10-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/iana-intensive-krople-do-oczu-intensywnie-nawilzajace-0-3-ha-10-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

pH zgodne z naturalnym pH p?ynu ?zowego (wynosi  7,0-7,4 pH)

 

Sposób użyciaUmyj dokładnie ręce. Otwórz opakowanie obracając nakrętkę w lewą stronę. Wkropl 1 lub 2 krople do każdego oka. Stosuj
preparat tak długo jak jest to konieczne. Krople mogą być stosowane podczas noszenia soczewek kontaktowych wszystkich
typów.Uwaga:Nie dotykać powierzchni oka końcówką zakraplacza, aby nie zadrapać oka i nie zanieczyścić roztworu. W przypadku
wystąpienia podrażnienia oczu należy skontaktować się z lekarzem. Nie używać w przypadku alergii na jakikolwiek składnik produktu.
Nie stosować jednocześnie z innymi produktami do oczu lub w trakcie innego leczenia. Produkt należy zużyć w ciągu 90 dni od jego
otwarcia. Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.WażneWarunki przechowywaniaPrzechowywać w
temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU
NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.SkładnikiSkładniki aktywneHialuronian sodu 0,3%, w izotonicznie zbuforowanym
roztworze, PHMB (biguanid poliheksametylenowy) 0,0001% – środek konserwujący.ProducentSTARPHARMAul. Stawki 2, 23 piętro,
00-193 Warszawa
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