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Blephaclean Chust. d/higien powiek ster 20
 

Cena: 26,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 szt.

Postać Chusteczki

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób Medyczny

OPIS PODSTAWOWY: Blephaclean, chusteczki hypoalergiczne do higieny powiek.

DZIAŁANIE:

Łagodzi podrażnienia (hialuronian sodu)działa przeciwzapalnie i regenerująco (wyciąg Centella Asiatica oraz Iris Florentina). Blephaclean
jest polecany do codziennej pielęgnacji skóry powiek oraz utrzymania higieny przed i po zabiegach okulistycznych. Nie zawiera
detergentów ani konserwantów, jest bezwonny i nietłusty. Dzięki swojej formule nawilża zewnętrzne warstwy naskórka i regeneruje
wrażliwą skórę dzięki zawartości kwasu hialuronowego.

 Zalecany jest także dla osób noszących soczewki kontaktowe.

 WSKAZANIA:

Preparat przeznaczony jest do codziennej higieny okolic oczu zwłaszcza w przypadku: istniejącego podrażnienia, stanu zapalnego lub
zakażenia powiek (np. zapalenia skóry powiek, zespołu suchego oka, dysfunkcji gruczołów Meiboma, jęczmienia, gradówki konieczności
usunięcia zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny (np. przy infekcjach lub alergii oczu)

przygotowania się do zabiegów okulistycznych lub dermatologii estetycznej (np. iniekcje wewnątrzgałkowe, laserowe korekcje wad
wzroku, operacje usunięcia zaćmy).

 SPOSÓB UŻYCIA:

Pielęgnacja powiek i rzęs. Nie otwierając oczu, należy ostrożnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs  następnie  delikatnie
masować małymi, kolistymi ruchami, usuwając wszelkie zanieczyszczenia, i pozostałości kosmetyków.

Należy używać dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Nie wymaga spłukiwania.

 SKŁAD:
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Aqua, PEG-8, Poloxamer 184, Polysorbate 20, Capryloyl Glycine, Propylene Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Dipotassium
Phosphate, Alcohol, Sodium, Hydroxide, Potassium Phosphate, Centella Asiatica extract, Iris Florentina root, Zinc Sulfate, Retinol,
Hialuronian Sodu.

 OSTRZEŻENIA:

Przechowywać w temperaturze od 8 do 25°C w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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