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SYSTANE BALANCE krople do oczu 10 ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Nawilżające krople do oczu Systane Balance 

to zaawansowana i sprawdzona formuła w walce z objawami suchego oka takimi jak pieczenie, szczypanie, kłucie, uczucie ciała obcego.

Dowiedz się więcej Ulotka

 

Wzbogacone o olej mineralny 

Produkt rekomendowany głównie dla osób mających problem z nadmiernym parowaniem warstwy wodnej filmu łzowego.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonej formuły HP Guar + Aniony Boranowe udoskonalonej o olej mineralny, łatwo odbudowują warstwę
lipidową filmu łzowego długotrwale uwalniając od dokuczliwych dolegliwości.

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/systane-balance-krople-do-oczu-10-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Dla osób z problemem gruczołów Meiboma 

Polecane osobom:

starszym

u których występują nasilone objawy łzawienie, ropienia

ze skłonnością posklejanych oczu w godzinach porannych

 

Okres przydatności 

Data ważności od pierwszego otwarcia:6 miesięcy.

 

Wskazania Właściwości Skład Stosowanie Opakowanie 

Systane Balance nawilżające krople do oczu są wskazane do stosowania w terapii zespołu suchego oka (suchość, pieczenie,
podrażnienie, kłucie). Dla osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz osób spędzających dużo czasu przy
komputerze lub oglądających tv.

Nawilżające krople do oczu (tzw. sztuczne łzy) stosowane w leczeniu objawów suchego oka. Krople posiadają unikatowy system
nawilżania stabilizujący warstwę lipidowa filmu łzowego i zmniejszający nadmierne parowanie łez.
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Glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, olej mineralny, dimirystoilofosfatydyloglicerol, stearynian polioxylu 40, trójstearynian
sorbitanu, kwas borowy, sorbitol, NaEDTA, 0,001% polyquaternium (Polyquad).

Zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka. Systane Balance nie zaleca się stosować z soczewkami kontaktowymi.

10ml

Wskazania

Systane Balance nawilżające krople do oczu są wskazane do stosowania w terapii zespołu suchego oka (suchość, pieczenie,
podrażnienie, kłucie). Dla osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz osób spędzających dużo czasu przy
komputerze lub oglądających tv.

Właściwości

Nawilżające krople do oczu (tzw. sztuczne łzy) stosowane w leczeniu objawów suchego oka. Krople posiadają unikatowy system
nawilżania stabilizujący warstwę lipidowa filmu łzowego i zmniejszający nadmierne parowanie łez.

Skład

Glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, olej mineralny, dimirystoilofosfatydyloglicerol, stearynian polioxylu 40, trójstearynian
sorbitanu, kwas borowy, sorbitol, NaEDTA, 0,001% polyquaternium (Polyquad).

Stosowanie

Zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka. Systane Balance nie zaleca się stosować z soczewkami kontaktowymi.

Opakowanie

10ml
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