Krople do suchych oczu
BUTELKA O POJEMNOŚCI 10 ML

WODA MORSKA
Z PARKU MORSKIEGO
CINQUE TERRE - WŁOCHY

SKŁAD: Aqua, Maris Aqua, Jacobaea Maritima Extract, Calendula Officinalis Flower Water, Centaurea Cyanus
Flower Water, Helichrysum Italicum Flower Water, Euphrasia Officinalis Flower/Leaf/Stem Water, Erythritol,
Propylene Glycol, Betaine, L-Carnitine, Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxymethylglycinate.
Krople do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus są szczególnie zalecane przy zespole suchego oka. Dzięki
bogatemu składowi szybko przynoszą ulgę w przypadku pieczenia i podrażnień wywołanych suchością oka.
Dzięki innowacyjnej formule krople do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus pomagają zniwelować objawy
zespołu suchego oka poprzez 5 aspektów działania preparatu:
1. Osmoprotekcja: jedną z podstawowych przyczyn suchego oka jest niedostateczne lub nieprawidłowe
wydzielanie łez spowodowane zachwianiem naturalnej równowagi osmotycznej komórek. Krople do oczu
ISOMAR® Occhi Plus zawierają innowacyjny kompleks Isoeye Plus, który zapewnia osmoprotekcję, nawilża i
chroni komórki nabłonka rogówki przed potencjalnym uszkodzeniem spowodowanym hiperosmolarnością łez.
2. Nawodnienie: hipotoniczna woda morska zwiększa wchłanianie w procesie osmozy, co poprawia stopień
nawilżenia oka.
3. Nawilżenie: kwas hialuronowy i hypromeloza nawilżają powierzchnię gałki ocznej, spowalniając parowanie
filmu łzowego.
4. i 5. Odświeżenie i ukojenie: formułę uzupełniają ekstrakty z chabra bławatka, nagietka, świetlika i starca
popielnego, wykazujące działanie odświeżające i kojące w przypadku zaczerwienienia lub podrażnień.
W ten sposób krople do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus przynoszą szybką ulgę w przypadku zaczerwienienia, podrażnienia, pieczenia, świądu i uczucia obecności ciała obcego. Pomagają także w przypadku łzawienia i
zmęczenia, wynikających z przyczyn takich jak: ekspozycja na wiatr i promienie słoneczne, pyły, pyłki roślin,
smog, dym, upalna i bezdeszczowa pogoda, klimatyzowane pomieszczenia, długie przebywanie przed ekranem
oraz stosowanie soczewek kontaktowych.
Krople do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus mogą być stosowane podczas noszenia soczewek kontaktowych
wszelkiego typu. Aby wzmocnić kojące i nawilżające działanie kropli do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus,
zaleca się aplikację produktu przed założeniem soczewek kontaktowych.
SPOSÓB STOSOWANIA: Otworzyć opakowanie, wyjąć butelkę i wkropić 1-2 krople do oka. Butelkę można
zamknąć, a pozostały roztwór należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia. Produkt można stosować do
3-4 razy dziennie.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA: Krople do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus przeznaczone są
wyłącznie do stosowania w obrębie oczu. Nie stosować produktu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie
okaże się uszkodzone. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nietolerancji któregokolwiek ze składników
preparatu. Jeśli równolegle stosowane są okulistyczne produkty lecznicze, należy je podawać z zachowaniem co
najmniej 15-minutowej przerwy od zastosowania kropli do suchych oczu ISOMAR® Occhi Plus. Nie dotykać
błony spojówkowej końcówką aplikatora. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po
zużyciu produktu opakowanie należy wyrzucić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska. Jeśli
problem będzie się utrzymywał, należy skonsultować się ze specjalistą.

www.isomarpolska.pl
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:
A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły
www.berren.pl

