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VIZIK suche, zmęczone oczy - 10ml
 

Cena: 26,00 zł

Opis słownikowy

CECHA
SPECJALNA

BEZ KONSERWANTÓW

OPAKOWANIE 10 ml

POSTAĆ KROPLE DO OCZU

PRODUCENT N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
VIZIK to wyrób medyczny polecany do stosowania w przypadku suchych i zmęczonych oczu. Krople nawilżają, pielęgnują i przynoszą
ulgę. Mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe.

Działanie
Nawilżające krople do oczu VIZIK zawierają naturalna substancję nawilżającą, kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu),
występujący w strukturach zdrowego ludzkiego oka oraz w naturalnym filmie łzowym, który posiada szczególne fizyczne właściwości
tworzenia równomiernego, nawilżającego, stabilnego, trudno zmywalnego i długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu, który
chroni przed podrażnieniami i suchością.

Właściwości nawilżające kwasu hialuronowego są wspomagane przez drugi składnik aktywny - karbomer.
Karbomer działa słaniająco na nabłonek rogówki, przeciwdziałą podrażnieniu spojówki poprzez tworzenie bariery ochronnej, łagodząc
podrażnienia związane z niedostatecznym wydzielaniem łez. Krople do oczu nie zawierają konserwantów i są bardzo dobrze tolerowane
nawet przy dłuższym stosowaniu.

Sposób użycia
W celu otwarcia butelki z kroplami należy zdjąć pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, do całkowitego
usunięcia.
Następnie zdjąć korek pociągając go do góry.
Odchylić głowę nieco do tyłu, spojrzeć do góry i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka.
Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, zakraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy dziennie, poprzez mocne,
dłuższe naciśnięcie.
Powoli zamknąć oczy by umożliwić równomierne rozprowadzenie płynu na powierzchni oka.

Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.

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

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/vizik-suche-zmeczone-oczy-10ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

Składniki
Hialuronian sodu w postaci soli sodowej 0,015%, karbomer 981, gliceryna, woda wysokooczyszczona.
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