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Lacrimal Natura krople do oczu 10ml
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Lacrimal Natura krople na podrażnione oczy 

Opakowanie: 10 ml 

Skład: Wyciąg wodny z zielonej herbaty, wyciąg wodny z oczaru, wyciąg wodny ze świetlika, wyciąg wodny z rumianku, kwas borny,
dehydrat tetraboranu disodowego, chlorek sodu, EDATA, chlorek alkoniowy, woda do iniekcji. 

Działanie: Krople Lacrimal natura są szczególnie wskazane dla osób, które na co dzień odczuwają dyskomfort i podrażnienia oczu
związane m.in. z:
- Długim przesiadywaniem w suchych pomieszczeniach (klimatyzacja, ogrzewanie)
- Spędzaniem czasu przed ekranem monitora lub długim oglądaniem telewizji.
- Długą jazdą samochodem
- Odczuwaniem problemu suchego oka
- Noszeniem soczewek kontaktowych
- Występowaniem objawów alergicznych (katar sienny, podrażnienia pyłkami roślin).

Lacrimal natura występuje w postaci sterylnego roztworu do oczu o fizjologicznym pH i składzie opartym na bazie wyciągu wodnego z
zielonej herbaty, świetlika, rumianku i oczaru.

Wyciąg z zielonej herbaty posiada właściwości ochronne - antyoksydacyjne oraz pomaga przy łagodzeniu zmęczenia oczu.

Rumianek, oczar i świetlik posiadają właściwości kojące i odświeżające. Świetlik dodatkowo łagodzi infekcje oczu, zapalenie spojówek,
pieczenie i łzawienie oczu.

Dzięki specjalnie dobranym składnikom o pH fizjologicznym, Lacrimal natura zapewnia też wysoką zgodność z tkankami oka i płynem
łzowym.
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Sposób użycia: Produkt należy stosować 3 razy dziennie. Przed użyciem kropli należy dokładnie umyć ręce i zdjąć soczewki kontaktowe,
jeśli są noszone. Soczewki można założyć ponownie po 15 min od użycia kropli.
Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego użycia.

Status: Wyrób medyczny 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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