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Systane Complete nawilżające krople do oczu 10 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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Nawilżające krople do oczu

Systane Complete

Nawilżające krople o kompleksowym działaniu do wszystkich rodzajów suchego oka

    Dowiedz się więcej     Ulotka    
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NOWA FORMUŁA

Nanoemulsja oleju w wodzie.

Uzupełnia niedobory zarówno w warstwie lipidowej, jak i wodnej łez.

  

Składa się z dwóch faz:

 
 fazy wodnej zawierającej polimer HP-Guar, kwas borowy oraz Glikol Propylenowy, które chronią i lubrykują powierzchnie oka 

 fazy lipidowej zawierającej ujemnie naładowane fosfolipidy oraz oleje mineralne, które uzupełniają lipidy filmu łzowego i zapobiegają
jego parowaniu2 

Jednocześnie chroni warstwę mucynową, w celu poprawienia integralności filmu łzowego1. Zapewniając optymalną ochronę.
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Zalecane jako pierwszy wybór do stosowania przy każdym typie zespołu suchego oka:

  
  
 

  

Trwale i szybko łagodzi objawy suchego oka o umiarkowanym i dużym nasileniu

  
 

  

Dodatkowo nawilża

  
 

  

Odtwarza warstwę lipidową filmu łzowego oraz wydłuża jego stabilizację
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Unikalny skład

zapewniający ulgę dla pacjenta z zespołem suchego oka

  

 Lubrykanty
 uważane za główną terapię zespołu suchego oka, 

 Lipidy
 według badań, krople na bazie lipidów, mogą zmniejszyć objawy przedmiotowe i podmiotowe suchego oka2, 

 Wiskoelastyk (HP-Guar)
 produkty z HP-Guar zmniejszają objawy suchego oka. Ponadto zwiększają grubość warstwy śluzowej, zmniejszają stany zapalne i
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chronią powierzchnie oka. 

 

 

  
  
   

  Wskazania    

  Właściwości    

  Skład    

  Stosowanie    

  Opakowanie    

  
  
  Systane COMPLETE Nawilżające krople do oczu to krople All-in-One dla wszystkich rodzajów suchego oka. Krople łagodzą, nawilżają i
regenerują zapewniając optymalną ulgę dla suchego oka.  

  
  Nawilżające krople do oczu Systane COMPLETE to sterylny roztwór zawierający glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy oraz olej
mineralny i inne składniki, dzięki którym zapewnia zaawansowaną ochronę. Krople dostarczają nanocząsteczkowe kropelki lipidowe do
oka, które pomagają łagodzić, nawilżać i regenerować. Zapewniają przedłużone nawilżenie i ochronę dla wszystkich warstw filmu
łzowego.  

  
  Glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, olej mineralny, dimirystoilofosfatydyloglicerol, stearynian polioksylu (40), tristearynian
sorbitanu, kwas borowy, sorbitol, wersenian dwusodowy, POLYQUAD (chlorek polidronium) 0,001% jako środek konserwujący, woda
oczyszczona. Może zawierać kwas solny i/lub wodorotlenek sodowy do regulacji pH.  

  
  Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Produkt może być używany przed założeniem soczewek kontaktowych i po ich zdjęciu. Ważne
informacje: Produkt o białym zabarwieniu - nie używać, jeśli nastąpi zmiana koloru produktu. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek składnik produktu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w sposób niedostępny dla małych dzieci.
 

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

Galeria
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