
Krople nawilżające Systane Hydration
Nawilżające krople do oczu bez konserwantów.

CHARAKTERYSTYKA

Wskazane jest w terapii zespołu suchego oka, skutecznie i na długo uwalniając 
od uciążliwych objawów. Dzięki formule wzbogaconej o kwas hialuronowy 
polecane osobom z umiarkowanymi i ciężkimi obajwami.

Do stosowania na soczewki kontaktoweDo stosowania na soczewki kontaktowe

Opakowanie zawiera 10 ml kropli do oczu.

Wyjątkowa formuła bez konserwantów.

KORZYŚCI

Unikalny system dwupolimerowy (HP-guar + kwas hialuronowy) preparatu 
Systane HYDRATION skutecznie nawilża i chroni powierzchnię oka1.

Skutecznie i na długo uwalnia od uciążliwych objawów.

Zawiera dwa polimery, które działają jak opatrunek, pozwalając na odbudowę 
uszkodzonych komórek powierzchni oka1,2.

Zapewnia 2 x lepsze nawilżenie powierzchni oka w porównaniu z samym Zapewnia 2 x lepsze nawilżenie powierzchni oka w porównaniu z samym 
kwasem hialuronowym1.

Czas używania po otwarciu – 3 miesiące.

Skład:

Glikol polietylenowy 400 √

Glikol propylenowy √

HP-guar √

Kwas borowy √

Chlorek sodu √

Chlorek potasu Chlorek potasu √

AMP (aminometylopropanol) √

Sorbitol (alkohol heksahydroksylowy) √

pH 7,9

Hialuronian sodu √

Boran sodu √

MECHANIZM DZIAŁANIA

• DŁUGOTRWAŁA OCHORONAPOWIERZCHNI OKA
Systane HYDRATION Bez konserwantów zapewnia nawilżenie i ochronę, 
przyspieszajac gojenie uszkodzonych komórek powierzchni oka1.

• NAWILŻENIE DZIĘKI
HP-GUAR I HA Podwójny polimer działa jak „bandaż”, przyspieszajac gojenie
uszkodzonych komórek powierzchni okauszkodzonych komórek powierzchni oka1,2.

• WSPOMAGA RE-EPITELIZACJĘ ROGÓWKI
Zapewnia dłuższą ochronę i większe nawilżenie niż sam kwas hialuronowy1.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.

SYSTANE HYDRATION – SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 

Opis
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