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SYSTANE GEL DROPS krople żelowe do oczu 10 ml
 

Cena: 39,89 PLN

Opis słownikowy

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Nawilżające krople do oczu Systane Gel Drops 

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

Dowiedz się więcej Ulotka

 

Preparat w formie żelu 

Systane Gel Drops – to preparat nawilżający powierzchnię oka w postaci GELu. Dzięki zastosowaniu takiej formuły krople długo
pozostają na powierzchni oka dając skuteczną ulgę.

 

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

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


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Usuwa objawy suchego oka 

Systane Gel Drops to zaawansowana i sprawdzona formuła w walce z objawami suchego oka takimi jak:

pieczenie

szczypanie

kłucie

uczucie ciała obcego

pieczenie szczypanie kłucie uczucie ciała obcego  

 

Okres przydatności 

Data ważności od pierwszego otwarcia:3 miesiące.

 

Wskazania Właściwości Skład Stosowanie Opakowanie 

Nawilżające żelowe krople do oczu Systane Gel Drops to zapewniający komfort roztwór, który nawilża powierzchnię oczu, dając szybką,
długotrwałą ulgę przy odczuwaniu: suchości, dyskomfortu, podrażnienia, pieczenia, kłucia, obecności ciała obcego, spowodowanym
przez czynniki środowiskowe, takie jak kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (np. kaloryfer), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki lub obniżoną
częstość mrugania spowodowaną długo trwającym oglądaniem telewizji, czytaniem książek, pracą przy komputerze.

Systane Gel Drops mogą być stosowane do łagodzenie objawów suchego oka u osób noszących soczewki kontaktowe przez
zastosowanie kropli Systane przed założeniem soczewek oraz po ich zdjęciu.

Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu,
cholrek sodu, edetynian dwusodowy, 0,001% Polyquad (polikwaternium-1).

Systane Gel Drops można stosować przez 3 miesiące od pierwszego otwarcia.
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10ml

Wskazania

Nawilżające żelowe krople do oczu Systane Gel Drops to zapewniający komfort roztwór, który nawilża powierzchnię oczu, dając szybką,
długotrwałą ulgę przy odczuwaniu: suchości, dyskomfortu, podrażnienia, pieczenia, kłucia, obecności ciała obcego, spowodowanym
przez czynniki środowiskowe, takie jak kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (np. kaloryfer), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki lub obniżoną
częstość mrugania spowodowaną długo trwającym oglądaniem telewizji, czytaniem książek, pracą przy komputerze.

Właściwości

Systane Gel Drops mogą być stosowane do łagodzenie objawów suchego oka u osób noszących soczewki kontaktowe przez
zastosowanie kropli Systane przed założeniem soczewek oraz po ich zdjęciu.

Skład

Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu,
cholrek sodu, edetynian dwusodowy, 0,001% Polyquad (polikwaternium-1).

Stosowanie

Systane Gel Drops można stosować przez 3 miesiące od pierwszego otwarcia.

Opakowanie

10ml

 

PL1803795353

 

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

https://aptekazawiszy.pl


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

