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KOMPIN krople do oczu 10 ml
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKOMPIN krople do oczu 10 mlKrople do oczu Kompin zawierają w swoim składzie aktinokinol, żel aloesowy oraz hialuronian
sodu, dzięki czemu obok skutecznych właściwości filtra promieniowania UV, wykazuje również właściwości nawilżające oczy
podrażnione i zmęczone długotrwałą pracą przy komputerze.Krople KOMPIN są stosowane w przypadku długotrwałej (powyżej 3 h
dziennie ) pracy przy komputerze, mogącej powodować:zaczerwieniania,podrażnienia,zmęczenia,suchość oczuSkładniki zawarte w
kroplach:łagodzą objawy związane z syndromem widzenia komputerowgo oraz oka biurowego,przynoszą natychmiastową ulgę w
przypadku podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze oraz wszelkich monitorach
typu LCD ( tablety, smartfony, inne )przeciwdziałają podrażnieniu oczu spowodowanych szkodliwym wpływem promieniowania UV ( w
tym UVA, UVB oraz UVC ),przynoszą ulgę dzięki optymalnemu nawilżeniu oczu perzesuszonych w wyniku dłogotrwałej pracy przy
komputerzeProdukt stanowi kompozycję odpowiednio dobranych składników.Działanie:Kompin to krople zawierające w swym składzie
aż trzy substancje aktywne: aktinokinol, wykazujący działanie filtr okulistycznego, żel aloesowy o działaniu nawilżającym analogicznym
do działania hialuronianu sodu (acemannan) oraz hialuronian sodu o działaniu nawilżającym i stabilizującym film łzowy.Sposób użycia1.
Krople do oczu Kompin należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.2. Przed zakropleniem preparatu należy
dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie
zamrugać okiem. Zamknąć butelkę.3. Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.4.
Zakraplać 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.WażnePreparat zachowuje trwałość przez 30 dni od pierwszego otwarcia.Nie przechowywać
w temperaturze powyżej 25ºC.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Preparat przeznaczony tylko do użytku
zewnętrznego.Składnikiaktinokinol, żel aloesowy, hialuronian sodu, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetrymid,
dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.Zawiera środek konserwujący:
cetrymid.ProducentS-LAB Sp. z.o.o.ul. Kiełczowska 255-095 Mirków
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