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Piiloset BioDrop MD® Plus
Intensywnie nawilżające krople do oczu bez konserwantów

BioDrop MD Plus to intensywnie nawilżające krople przeznaczone do łago-
dzenia umiarkowanych objawów zespołu suchego oka.

Efekt intensywnego nawilżenia zapewniają dwa naturalne polisacharydy: 
trehaloza i hialuronian. Ich właściwości nawilżające i zdolność wiązania wil-
goci pozwalają na zbilansowanie naturalnego składu filmu łzowego i ochro-
nę oczu przed przesuszaniem.

Długotrwały efekt
Efekt intensywnego nawilżenia preparatem BioDrop MD Plus jest wynikiem 
uzupełniania się właściwości trehalozy i hialuronianu. Dzięki idealnemu po-
łączeniu składników, odczucie po zakropleniu BioDrop MD Plus jest bardzo 
przyjemne, ponieważ krople nie są zbyt gęste i nie mają konsystencji żelu. 
Ponadto, preparat nie powoduje niewyraźnego widzenia.

Przeprowadzone badanie wykazało, że preparat BioDrop MD Plus u niemal 
wszystkich użytkowników łagodził objawy suchości oczu, zwiększał przy-
jemne poczucie komfortu i ułatwiał wykonywanie codziennych czynności. 
Uczestnicy badania podawali jedną kroplę preparatu do każdego oka 2 lub 
3 razy dziennie w okresie 7-10 dni.

Dawkowanie
Zalecana dawka dzienna to 1-2 krople preparatu od 1 do 3 razy dziennie. 
Aby złagodzić silniejsze objawy, preparat BioDrop MD Plus można stosować 
częściej lub stale. BioDrop MD Plus idealnie nadaje się dla użytkowników 
soczewek kontaktowych do stosowania wieczorem jako intensywny prepa-
rat nawilżający.

Nie zawiera konserwantów
Krople BioDrop MD Plus są dostępne 
w specjalnym dozowniku do wielo-
krotnego dawkowania o pojemności 
10 ml, przeznaczonym do preparatów 
sterylnych. Mechanizm uszczelniający 
otwiera kroplownik tylko wtedy, gdy 
naciskamy na opakowanie, co zapobie-
ga dostaniu się zanieczyszczeń do roz-
tworu. Powietrze pobierane do wnętrza 
opakowania jest filtrowane przez wie-
lowarstwową membranę PTFE. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnego dozow-
nika, nie ma koniecznosci dodawania 
konserwantów do preparatu. 10 ml to 
około 240 kropli roztworu.

Skład
2,0% trehalozy i 0,25% hialuronianu w sterylnym, izotonicznym buforo-
wym roztworze fosforanowym. Produkt nie zawiera składników powodują-
cych podrażnienia, konserwantów ani substancji pochodzenia zwierzęcego. 
Produkty Piiloset nie są testowane na zwierzętach. BioDrop MD Plus to je-
den z produktów przyjaznych dla oczu posiadających oznaczenie Allergy 
Label potwierdzające, że produkt mogą stosować alergicy.

Przechowywanie
Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia opakowania. Przecho-
wywać w temperaturze od 15 do 30 °C. Chronić przed bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych i zamarzaniem.

Trehaloza 
i hialuronian

Produkt 
przyjazny 

dla alergików

Długotrwały 
efekt


