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Blephademodex jałowe chusteczki do codziennej higieny
powiek x 30 szt
 

Cena: 72,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 szt

Postać Chusteczki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Gotowe do użycia chusteczki nasączone są specjalistycznym płynem oczyszczającym zawierającym:
Terpinen-4-ol - aktywny składnik wyizolowany z olejku drzewa herbacianego, o wysokim stopniu czystości, który ma
właściwości biobójcze na nużeńca, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
Hialuronian sodu - naturalny środek nawilżający skórę, który ma właściwości kojące, łagodzące i regenerujące skórę
wrażliwą i podrażnioną.

Blephademodex® przeznaczony jest do:
codziennej higieny powiek w przypadku infekcji nużeńcami (Demodex)
do łagodzenia objawów infekcji powiek lub stanów zapalnych spowodowanych przez nużeńce (Demodex)

Nużeniec jest najczęstszym mikroskopijnym pasożytem skóry. Zakażenie nim prowadzi do stanu zapalnego powiek. Nużeniec
nie jest usuwany podczas zwykłych, codziennych zabiegów oczyszczających. Obecność łupieżu cylindrycznego (złogów wokół
podstawy rzęs) wyraźnie wskazuje na zakażenie nużeńcem. Blephademodex® oczyszcza powieki i rzęsy ze strupków (osadów),
łupieżu, zanieczyszczeń oraz czynników zakaźnych, usuwa pasożyty, dzięki czemu łagodzi objawy związane z zakażeniem
nużeńcami (Demodex), takie jak: swędzenie, pieczenie, suchość i stan zapalny powiek. Zaczerwienienie brzegów powiek, uczucie
podrażnienia i obecności ciała obcego w oku ulegają zmniejszeniu.
Jedno opakowanie Blephademodex® zawiera 30 jednorazowych chusteczek, które:

są miękkie i wygodne
są jałowe i gotowe do użycia

Blephademodex® jest dobrze tolerowany, ponieważ nie zawiera detergentów, konserwantów i substancji zapachowych. Nie
wymaga spłukiwania po użyciu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Dawkowanie
Chusteczki Blephademodex® używaj, wykonując opisane poniżej czynności:

Umyj dokładnie ręce.
Otwórz saszetkę i wyjmij znajdującą się tam chusteczkę.
Rozłóż ją i zawiń na palcu wskazującym.
Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłóż chusteczkę na powiekę i przy nasadzie rzęs oraz wzdłuż nasady rzęs ostrożnie
masuj powiekę małymi, okrężnymi ruchami , usuwając wszelkie strupki (zanieczyszczenia), łupież czy wydzielinę.
Trzymaj oko zamknięte przez 15 sekund po aplikacji.
Czynność powtórz wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki.

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