
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Hylo-Fresh krople do oczu 10ml
 

Cena: 39,88 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Ursapharm

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

kwas hialuronowy (hialuronian sodu), świetlik

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Powiew świeżości dla twoich oczu - krople do oczu HYLO FRESH®

HYLO FRESH® koją podrażnienia oczu oraz przywracają świeżość zmęczonym oczom.

Korzyści HYLO FRESH® :

Kwas hialuronowy i świetlik łagodzą podrażnienia i odświeżają oczy
Dobra tolerancja kropli podczas noszenia twardych i miękkich szkieł kontaktowych
Wysoka wydajność - butelka zawiera ponad 300 kropli
Zakraplanie z użyciem praktycznego systemu COMOD®
Opakowanie należy zużyć w okresie sześciu miesięcy od pierwszego zastosowania.
Bez konserwantów i fosforanów

Nawilżające krople do oczu HYLO FRESH® odświeżają i nawilżają zmęczone i suche oczy. Zawartość świetlika i kwasu hialuronowego
sprawia, że wzmacniają one naturalny film łzowy i łagodzą objawy takie jak zaczerwienienie i pieczenie oczu. Krople HYLO FRESH® są
optymalnym rozwiązaniem w okresach nadmiernego obciążenia wzroku.

HYLO FRESH® Przywraca świeżość zmęczonym oczom

Nawilżające krople do oczu HYLO FRESH® przywracają świeżość zmęczonym i nadwyrężonym oczom. Zbyt suche powietrze lub długa
praca przed komputerem wysusza i nadmiernie obciąża oczy. Powoduje to przerwanie ciągłości filmu łzowego, zaczerwienienie i
pieczenie oczu.
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W takich dolegliwościach należy sięgnąć po krople do oczu HYLO FRESH® z kwasem hialuronowym (Euphrasia officinalis) i świetlikiem.
Uzupełniają ubytki filmu łzowego, nawilżają powierzchnię oka, pozostawiają uczucie wilgoci i świeżości.

Krople do oczu HYLO FRESH® na podrażnienia oczu wywołane suchym powietrzem, noszeniem soczewek
kontaktowych i pracą na komputerze

HYLO FRESH® to remedium na suchość i zmęczenie oczu wywołane niekorzystnymi warunkami otoczenia. Podrażnienia powierzchni
oka i wysychanie naturalnego filmu łzowego mogą być efektem narażenia na suche powietrze, przeciągi, silne promieniowanie
słoneczne, kurz lub pyłki. Soczewki kontaktowe są kolejnym czynnikiem, który może ograniczać nawilżenie oczu. W efekcie oczy szybko
się męczą, są przekrwione i pieką.

W dzisiejszych czasach wiele problemów z oczami jest efektem intensywnego korzystania ze smartfonów, tabletów, komputerów i
innych urządzeń mobilnych. Podczas pracy przed komputerem wzrok koncentruje się na niewielkim obszarze. Przez to zmniejsza się
częstotliwość mrugania. Jeżeli mrugamy rzadziej, łzy nie są skutecznie rozprowadzane na powierzchni oka, a film łzowy ulega
przerwaniu. Pojawiają się objawy typowe dla nadwyrężonych, zmęczonych oczu, takie jak zaczerwienienie, pieczenie lub obrzęk powiek.
Ratunkiem dla oczu mogą być nawilżające krople do oczu HYLO FRESH®.

Oczy w najwyższej formie za sprawą kwasu hialuronowego i świetlika

Skład nawilżających kropli do oczu HYLO FRESH® z kwasem hialuronowym uzupełniono o wyciąg ze świetlika lekarskiego (Euphrasia
officinalis). Kojące właściwości świetlika już od wielu stuleci wykorzystuje się w leczeniu stanów zapalnych i podrażnienia oczu.

Preparat HYLO FRESH® zawiera kwas hialuronowy w postaci soli kwasu hialuronowego (hialuronianu sodu). Składnik ten nadaje
kroplom bardziej lepką konsystencję, dzięki której płyn dłużej utrzymuje się na powierzchni oka i przeciwdziała jej wysuszaniu.

Nawilżające krople do oczu HYLO FRESH® nie zawierają żadnych konserwantów, które mogą szkodzić oczom i wywoływać reakcje
nadwrażliwości. Podobnie jak wszystkie pozostałe preparaty z serii HYLO® EYE CARE – krople do oczu HYLO FRESH® nie zawierają też
fosforanów. Są to związki, które mogą gromadzić się w postaci osadów w powierzchownych warstwach rogówki. ¹
¹http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/vigilanz
BfArM & PEI Blumberg A. 2013, Bulletin zur Arneimittelsicherheit, Wydanie. 1: 7-12
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