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Blephaclean, Chusteczki do higieny powiek, 20szt
 

Cena: 40,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 szt.

Postać -

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Blephaclean, chusteczki sterylne do codziennej higieny powiek

Wyrób medyczny.
To jałowe chusteczki, nasączone płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny powiek i ich brzegów.
Pomagają utrzymać powieki w czystości, nie naruszając jednocześnie naturalnej bariery ochronnej (mikrobiologicznej) skóry wokół oczu.
Testowane pod kontrolą okulistyczną, pod kątem bezpieczeństwa dla narządu wzroku.
Bez konserwantów.

Skład
Sterylne chusteczki nasączone płynem.

Płyn zawiera: kapryloil glicyny, hialuronian sodu, PEG 8, Poloxamer 184, polisorbat 20, glikol propylenowy, wyciąg z hydrokotylu (glikol
propylenowy, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej Centella asiatico i woda), kompleks regulujący sebum, niezawierający konserwantów (glikol
propylenowy, wyciąg z korzenia kosaćca -florenckiego Iris florentina, siarczan cynku, PPG-5 Ceteth 20 i palmitynian retinylu (witamina A),
alkohol i woda), PEG 6 glicerydy kaprylowe / kaprynowe (tj. makrogol 6 glicerol kaprylo-kaprynowy), fosforan dipotasowy, wodorotlenek
sodu, diwodorofosforan potasu, woda oczyszczona.

Działanie
Chusteczki Blephaclean

są nasączone dobrze tolerowanym płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny wrażliwych okolic oczu,
nawilżają i łagodzą podrażnienia,
działają przeciwzapalnie i regenerująco,
delikatnie rozpuszczają i usuwają substancje i bakterie zalegające na brzegach powiek.
Wskazania
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Chusteczki Blephaclean przeznaczone są do codziennej higieny powiek, zwłaszcza w przypadku:

wrażliwej skóry powiek i okolic oczu;
konieczności usunięcia zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny z powiek. Stosowanie produktu może być częścią pielęgnacji, gdy występuje
alergia lub stan zapalny oczu;
istniejącego podrażnienia, stanu zapalnego lub zakażenia powiek, takich jak zapalenie skóry powiek, zaburzenia czynności gruczołów
Meiboma, jęczmień lub gradówka. Stany te mogą powodować objawy suchości oczu, takie jak swędzenie, uczucie piasku w oku, ból i
(lub) zaczerwienienie oczu;
przygotowania się do zabiegów okulistycznych, takich jak iniekcje wewnątrzgałkowe, laserowe korekcje wad wzroku (LASIK lub PRK) i
operacje usunięcia zaćmy. Ponieważ produkt ten jest dobrze tolerowany, można stosować także po operacji, zgodnie z zaleceniami
lekarza.
Produkt może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.
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