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Lacrimal natura plus, krople do oczu, 10ml
 

cena: 28,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Lacrimal natura plus to nawil?aj?ce krople dla osób z ci??kimi i umiarkowanymi objawami suchych i
zm?czonych oczu. Zawiera dwie substancje nawil?aj?ce: hialuronian sodu i hypromeloz?. Wzbogacy jest
wodnymi wyci?gami z aloesu, rumianku, borówki i dzikiej ró?y.

Hialuronian sodu posiada w?a?ciwo?ci nawil?aj?ce i zatrzymuj?ce wod?, dzi?ki czemu przeciwdzia?a objawom
zespo?u suchego oka. Tworzy pow?ok? chroni?c? oko przed wp?ywem czynników zewn?trznych oraz
uszkodzeniem przez wolne rodniki.

Hypromeloza to polimer o w?a?ciwo?ciach mukomimetycznych (krople przylegaj? do powierzchni oka), który
stabilizuje film ?zowy na powierzchni rogówki poprzez tworzenie przezroczystej, lepkiej i spr??ystej warstwy
ochronnej.

Hialuronian sodu w po??czeniu z hypromeloz? zapewnia intensywne i d?ugotrwa?e nawil?enie powierzchni
oka. Oba te sk?adniki przyci?gaj? i wi??? wod? oraz tworz? nawil?aj?c? warstw? na powierzchni oka. Lepka
warstwa stopniowo uwalnia wod?, dzi?ki czemu preparat zapewnia d?ugotrwa?e nawil?enie oczu.

Wskazania
 Stosuje si? w przypadku:
- nara?enia na czynniki ?rodowiskowe (tj. wiatr, dym, zanieczyszczenia, d?ugotrwa?a ekspozycja na s?o?ce,
sól i woda morska, klimatyzacja, ogrzewanie)
- obni?onej cz?sto?ci mrugania spowodowanej ogl?daniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagaj?cych
d?ugotrwa?ej koncentracji wzroku m.in. praca przy komputerze, prowadzenie samochodu itp.
- dyskomfortu spowodowanego noszeniem soczewek kontaktowych i zabiegami chirurgicznymi w obr?bie
powierzchni oka.
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Stosowanie
 Zalecana dawka: wkropi? 1-2 krople do ka?dego oka delikatnie naciskaj?c butelk?.
Mo?na stosowa? z soczewkami kontaktowymi.

Sk?ad
 Hialuronian sodu 0,2%, hypromeloza 0,2%, wyci?g wodny z aloesu, wyci?g wodny z rumianku, wyci?g wodny
z borówki, wyci?g wodny z dzikiej ró?y, kwas bornyy, dekahydrat tetraboranu disodowego, chlorek sodu, woda
do iniekcji.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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