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Xedrenio krople do oczu 10 ml
 

Cena: 38,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent UNIPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Hialuronian sodu 0,21%

Wskazania i działanie

Po zastosowaniu kropli do oczu XEDRENIO zawarty w nich hialuronian sodu wraz z każdym mrugnięciem powieki tworzy
barierę ochronną na powierzchni oka, usuwając uczucie suchości, piasku w oku oraz podrażnienia.
XEDRENIO – nawilżające krople do oczu przeznaczone są do:

nawilżenia oraz wygładzenia powierzchni oka
szybkiego łagodzenia objawów suchości oka takich jak: suchość czy uczucie piasku w oku
zapobiegania dalszym komplikacjom spowodowanym przez objawy suchości oka.

XEDRENIO- nawilżające krople do oczu przeznaczone są dla osób:
pracujących przy komputerze np. informatyków
spędzających dużo czasu w pomieszczeniach klimatyzowanych np. pracowników biurowych
przebywających dużo czasu na świeżym powietrzu np. uprawiających sport
podróżujących dużo samochodem np. przedstawicieli handlowych, kierowców
przyjmujących inne, wysuszające krople do oczu np. stosowane w przypadku jaskry.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/xedrenio-krople-do-oczu-10-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Krople XEDRENIO mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
Krople XEDRENIO posiadają innowacyjny dozownik z systemem 3K
Opatentowany system 3K® skutecznie ogranicza wnikania drobnoustrojów i bakterii do wnętrza dozownika dzięki potrójnej
barierze ochronnej:

Bariera 1: Srebrna spirala u góry służy do zapobiegania rozwojowi bakterii
Bariera 2: Specjalny system zastawek zatrzymuje przepływ zwrotny płynu
Bariera 3: Filtr, który chroni produkt przed skażeniem mikrobiologicznym

Krople XEDRENIO nie posiadają konserwantów, a dzięki innowacyjnemu dozownikowi z systemem 3K® mogą być stosowane
przez 180 dni od daty otwarcia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Krople mogą być stosowane wielokrotnie w ciągu dnia, w zależności od potrzeby. W przypadku konieczności dłuższego stosowania,
należy skonsultować się z lekarzem. Należy podać 1-2 krople do worka spojówkowego, a następnie mrugnąć powieką kilka razy w celu
rozprowadzenia kropli po całej powierzchni oka.

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