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ZUMA 0,2% Krople z hialuron.10ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

krople z hialuronianem 0,2%Roztwór, 10 ml

Krople ZUMA NOKA 0,2 Ulga dla oczu są stosowane w przypadkusuchości, podrażnień i zmęczenia oczu oraz noszenia soczewekkontaktowych. Przynoszą ulgę i nawilżają oczy.

Zuma NOKA 0,2 Ulga dla oczu – krople z hialuronianem 0,2%

 

Krople ZUMA NOKA 0,2 Ulga dla oczu s? stosowane w przypadku:

Sucho?ci oczu
Podra?nie?
Zm?czenia
Noszenia soczewek kontaktowych

 

Sk?adniki zawarte w ?elu:
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- ?agodz? objawy zwi?zane z zespo?em suchego oka.

- Przynosz? ulg? w przypadku podra?nie?, zaczerwienienia i zm?czenia oczu spowodowanych zbyt d?ug? prac? przy
komputerze.

- Przeciwdzia?aj? podra?nieniu spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych.

- Przynosz? ulg? w przypadku podra?nie? spowodowanych dzia?aniem czynników zewn?trznych, takich jak: wiatr,
s?o?ce, suche powietrze, s?ona woda, dym, kurz, klimatyzacja, ogrzewanie. 

Produkt stanowi kompozycj? odpowiednio dobranych sk?adników.

 

Dzia?anie:

ZUMA ulga dla oczu 0,2 s? nawil?aj?cymi kroplami do oczu zawieraj?cymi 0,2% roztwór hialuronianu sodu, otrzymywany
na drodze syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ze wzgl?du na swoje szczególne w?a?ciowo?ci fizykalne,
lepkospr??yste i zdolno?? przylegania do rogówki, poprawia stabilno?? lmu ?zowego i komfort widzenia.

 

Sposób u?ycia:

1. Krople do oczu ZUMA NOKA ulga dla oczu 0,2 nale?y stosowa? tylko zewn?trznie, miejscowo do worka
spojówkowego.

2. Przed zakropleniem preparatu nale?y dok?adnie umy? r?ce. Zdj?? nakr?tk? i zakropli? preparat do oka. Je?eli kropla
nie trafi?a do oka, nale?y wkropli? nast?pn?. Delikatnie zamruga? okiem. Zamkn?? butelk?.

3. Po zakropleniu kropli, nie zakrapla?/ p?uka? powierzchni oka wod? ani ?adnym innym p?ynem.

4. Zakrapla? 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.

5. Je?eli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, nale?y stosowa? krople ZUMA NOKA ulga dla oczu
0,2 przed snem i po przebudzeniu. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu, który ma kontakt z soczewkami
kontaktowymi, nale?y zasi?gn?? porady lekarza okulisty.

 

Sk?adniki (Ingredients): Hialuronian sodu 0,2%, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetrymid,
dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Zawiera ?rodek konserwuj?cy: cetrymid

 

Preparat zachowuje trwa?o?? przez 30 dni od pierwszego otwarcia. 

Nie przechowywa? w temperaturze powy?ej 25ºC. 

Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci. 

Preparat przeznaczony tylko do u?ytku zewn?trznego. 
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Dost?pne opakowanie: 10 ml.

Forma: roztwór.

Typ preparatu: wyrób medyczny.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekasz.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

