Krople do oczu

15 JEDNODAWKOWYCH AMPUŁEK O POJEMNOŚCI 0,5 ML

WODA MORSKA
IZOTONICZNA

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, Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxymethylglycinate
*Isotonic
Krople do oczu ISOMAR® Occhi 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, zapylenie, smog, dym, upalna i bezdeszczowa
pogoda, klimatyzowane pomieszczenia, długie przebywanie przed ekranem oraz stosowanie soczewek kontaktowych.
Krople do oczu ISOMAR® Occhi przynoszą znaczącą ulgę przy podrażnieniach wywołanych pyłkami i pomagają
uśmierzać objawy uczulenia.
Krople do oczu ISOMAR® Occhi są pomocne przy zespole suchego oka i mogą być stosowane podczas noszenia
soczewek kontaktowych wszelkiego typu.
Aby wzmocnić nawilżające i kojące działanie preparatu, zaleca się aplikowanie produktu przed założeniem
soczewek kontaktowych.
SPOSÓB STOSOWANIA: Po otwarciu torebki ochronnej oddzielić ampułkę z jedną dawką preparatu:
otworzyć ampułkę, przekręcając i unosząc nasadkę. Lekko ścisnąć ampułkę i wkropić 1-2 krople do oka. Po
pierwszym otwarciu ampułkę można zamknąć przy pomocy nasadki, a pozostały roztwór zużyć w ciągu 12
godzin.
OSTRZEŻENIA: Krople do oczu ISOMAR® Occhi 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 oczu ISOMAR® Occhi. Nie dotykać błony spojówkowej końcówką ampułki. 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.

Krople do oczu
INNOWACYJNY PRODUKT
stworzony w oparciu o badania metodami biologii molekularnej

Izotoniczna woda morska zawarta w kroplach do oczu ISOMAR® Occhi ma właściwości fizykochemiczne porównywalne z właściwościami ludzkich płynów ustrojowych, a zatem i łez. Jest izoosmotyczna względem komórek,
a dzięki przenoszeniu zawartych w niej jonów stanowi prawdziwie odżywczą substancję dla spojówki.
Izotoniczna woda morska używana w roztworze kropli do oczu ISOMAR® Occhi dzięki swojej wyjątkowej
czystości (ujęcie znajduje się w Parku Morskim Cinque Terre) jest szybko filtrowana przez akwaporyny, co umożliwia szybkie ponowne nawilżenie tkanek tworzących worek spojówkowy. Sole mineralne rozpuszczone w tej
wodzie są identyczne z solami zawartymi w filmie łzowym: kanały jonowe błon komórkowych mogą wchłaniać
zdysocjowane jony obecne w wodzie morskiej, wspierając tym samym utrzymanie równowagi metabolizmu
cytoplazmatycznego komórek oka.
Czy wiesz, czym są akwaporyny i kanały jonowe?
Są to szczególne białka, których obecność w błonach komórkowych wykryli Peter Angre i Roderick MacKinnon,
laureaci nagrody Nobla w dziedzinie chemii molekularnej. Białka te podzielili na dwa rodzaje: akwaporyny (AQP),
które absorbują i uwalniają wodę, oraz kanały jonowe (I.C.), które działają tak samo w stosunku do jonów.
Krople do oczu ISOMAR® Occhi to kompletny roztwór nawilżający do oczu, umożliwiający łagodzenie problemów wywołanych czynnikami zewnętrznymi.
Ze względu na swój szczególny skład, niemożliwy do zsyntetyzowania w warunkach laboratoryjnych, krople do
oczu ISOMAR® Occhi są chronione patentem europejskim NR EP1417970.
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