Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

FITOSTILL PLUS KROPLE DO OCZU 10 fiolek x 0,5ml
Cena: 24,90 PLN

Opis produktu
FITOSTILL PLUS KROPLE DO OCZU 10 fiolek x 0,5ml
Zastosowanie:
Krople do oczu Fitostill Plus w praktycznych, sterylnych fiolkach jednodawkowych są specjalnym środkiem wspomagającym ochronę i
leczenie zaczerwienionych i zmęczonych oczu. Tworząc ochronny film, utrzymują odpowiednie nawilżenie i pozwalają odnowić
naturalną funkcję natłuszczającą „filmu łzowego” oka.
Składniki kropli Fitostill Plus nadają im następujące działanie:
ochronne i natłuszczające dzięki obecności soli sodowej kwasu hialuronowego, który zapobiega i leczy dolegliwości związane z
zespołem suchego oka;
ochronne i nawilżające dzięki składnikom polisacharydowym obecnym w Liguflos i destylatowi rumiankowemu;
zwilżające, dzięki glicerynie roślinnej.
Synergia działania składników Fitostill Plus ma zatem efekt kojący na podrażnione oko. Krople mogą być stosowane zarówno w celu
łagodzenia dolegliwości oka, jak i zapobiegania im.
Krople do oczu Fitostill Plus są szczególnie polecane osobom, które cierpią na suchość oka (niewystarczające łzawienie) oraz w
przypadku zmęczenia i zaczerwienienia oczu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, zarówno bezpośrednimi (pyły atmosferyczne,
pyłki, niedostateczna wilgotność powietrza, wiatr, zasolenie, niska temperatura, intensywne promieniowanie słoneczne, używanie
soczewek kontaktowych), jak i pośrednimi (praca przy komputerze, oglądanie telewizji, przedłużające się czytanie, prowadzenie
samochodu).
Krople do oczu Fitostill Plus są zalecane również do częstego stosowania, kilka razy dziennie. Mogą być używane przez osoby noszące
szkła kontaktowe, również kiedy szkła są założone.
Krople do oczu Fitostill Plus są dostępne w sterylnych fiolkach jednodawkowych. Nie zawierają konserwantów i barwników. Lekkie
zabarwienie kropli jest spowodowane obecnością składnika roślinnego Liguflos.
Krople Fitostill Plus są przydatne w kojeniu i zapobieganiu stanom podrażnienia oczu, w zmniejszaniu uczucia pieczenia,
spowodowanego czynnikami zewnętrznymi i dłuższym wysiłkiem wzrokowym, oraz w przypadku zaczerwienionych oczu.. Są
szczególnie wskazane dla osób, które cierpią na zespół suchego oka (zmniejszona jakość i ilość produkcji cieczy łzowej).
Skład:
Główne składniki: sól sodowa kwasu hialuronowego, Liguflos (liofilizowany ekstrakt z kwiatów języczkowych rumianku), destylat z
kwiatów rumianku, gliceryna roślinna. Pozostałe składniki: fosforan disodu dwunastowodny, chlorek sodu, jednozasadowy fosforan sodu
jednowodny, woda do iniekcji.
Sposób użycia:
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Zaleca się wkraplać 2-3 krople do każdego oka, lekko naciskając na fiolkę. Fiolka jednodawkowa może zostać ponownie zamknięta po
otwarciu. Należy ją zużyć w ciągu 12 godzin.
Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
W przypadku pojawienia się niepożądanych objawów w czasie korzystania z produktu należy zaprzestać jego stosowania i
skonsultować się z lekarzem.
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