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Lacrimal Natura Plus krople do oczu 10 ml
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
hialuronian sodu (0,2%), hypromeloza (0,2%), wyciągi wodne z aloesu, rumianku, borówki i dzikiej róży; kwas borny, dekahydrat
tertraboranu disodowego, chlorek sodu, woda do iniekcji.

Wskazania i działanie

Lacrimal Natura Plus to krople nawilżające dla osób z ciężkimi i umiarkowanymi objawami suchych i zmęczonych oczu.
Lacrimal Natura Plus zawiera dwie substancje nawilżające i wodne wyciągi z aloesu, rumianku, borówki i dzikiej róży. Krople
tworzą film na powierzchni oka, który chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i środowiskowych. Lepka warstwa
ochronna stopniowo uwalnia wodę oraz zapewnia długotrwałe, intensywne nawilżenie oczu.
Lacrimal Natura Plus łagodzi zmęczenie, suchość, pieczenie, swędzenie, łzawienie i przeciwdziała zespołowi suchego oka.
Lacrimal Natura Plus jest szczególnie wskazany w przypadku:

narażenia na czynniki środowiskowe (tj. wiatr,dym, zanieczyszczenia, długotrwała ekspozycja na słońce. klimatyzacja,
ogrzewanie)
obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagających długotrwałej
koncentracji wzroku m.in. praca przy komputerze, prowadzenie samochodu itp.
dyskomfortu spowodowanego noszeniem soczewek kontaktowych
osób z zespołem suchego oka

Można stosować z soczewkami kontaktowymi
Lacrimal Natura Plus to sterylny roztwór, który nie zawiera konserwantów ani buforów fosforanowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Wkroplić 1-2 krople do każdego oka delikatnie naciskając butelkę. Krople można stosować często, nawet kilka razy dziennie lub zgodnie
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z zaleceniami lekarza. Krople należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

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

Galeria
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