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Bepanthen Eye 10 ml - nawilżające krople do suchych oczu
 

Cena: 54,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR-CH-20210329-63  

Bepanthen Eye to nawilżające krople do suchych oczu, które zabezpieczają, nawilżają oraz tworzą warstwę ochronną na powierzchni
oka. Dzięki specjalnie opracowanej formule krople do oczu Bepanthen ® Eye przynoszą ulgę suchym, zaczerwienionym lub
podrażnionym oczom. Dostępne w jednorazowych opakowaniach: 10x0,5ml, jak również w butelce 10ml.

Krople zawierają: kwas hialuronowy w postaci soli sodowej i prowitaminę B5, których połączone działanie zapewnia optymalny poziom
nawilżenia. Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej charakteryzuje się dużą lepkością, dzięki czemu doskonale przylega i przez długi
czas pozostaje na powierzchni oka, odbudowując stabilny film łzowy. Prowitamina B5 posiada wysoką zdolność wiązania wody, dzięki
czemu łagodzi objawy suchości oka, chroniąc i nawilżając jego powierzchnię oraz przynosząc uczucie ukojenia.

Skład
Hialuronian sodu 0,15 %, deksapantenol 2 % sodu chlorek, diwodorofosforan sodu, wodorofosforan sodu, woda do wstrzykiwań

Wskazania i działanie
Nawilżające krople do suchych oczu Bepanthen Eye zabezpieczają, nawilżają oraz tworzą warstwę ochronną na powierzchni oka. Dzięki
specjalnie opracowanej formule krople do oczu Bepanthen Eye przynoszą ulgę suchym, zaczerwienionym, piekącym lub podrażnionym
oczom.

Krople zawierają: kwas hialuronowy w postaci soli sodowej i prowitaminę B5, których połączone działanie zapewnia optymalny
poziom nawilżenia.

Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej charakteryzuje się dużą lepkością, dzięki czemu doskonale przylega i przez
długi czas pozostaje na powierzchni oka, odbudowując stabilny film łzowy.
Prowitamina B5 posiada wysoką zdolność wiązania wody, dzięki czemu łagodzi objawy suchości oka, chroniąc i
nawilżając jego powierzchnię oraz przynosząc uczucie ukojenia.
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Krople do oczu Bepanthen Eye nie zawierają konserwantów i są odpowiednie dla osób noszących soczewki kontaktowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Aplikuj krople raz lub kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb.
Wkraplaj 1-2 kropli do każdego oka.
Po zakropleniu mrugnij kilkakrotnie, aby dokładnie rozprowadzić preparat po całej powierzchni oka.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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