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Koniec z pieczeniem, swędzeniem 
i podrażnieniami oczu

Uczucie ciała obcego w oku powoduje dyskomfort i może 
być wywołane przez wiele czynników środowiskowych ta-
kich jak wiatr, promienie słoneczne, słona woda, suche po-
wietrze, dym, klimatyzacja, długotrwałe korzystanie z kom-
putera i noszenie soczewek kontaktowych. Krople Piiloset 
BioDrop przynoszą ulgę osobom cierpiącym na podrażnie-
nia i suchość oczu.

Z zespołem suchego oka mamy do czynienia wtedy, gdy 
oko nie wytwarza wystarczającej ilości łez lub jeżeli łzy zbyt 
szybko wyparowują z powierzchni oka. Zespół suchego jest 
zaburzeniem występującym powszechnie, jednak jego ob-
jawy można często złagodzić w prosty sposób.

Krople do oczu Piiloset BioDrop nie zawierają konserwan-
tów, co sprawia, że są bezpieczne i odpowiednie w szcze-
gólności dla osób o wrażliwych oczach, nadają się do czę-
stego i długotrwałego stosowania i można stosować je 
przed założeniem soczewek kontaktowych jak i podczas 
noszenia.

Kwas hialuronowy – naturalna i bezpieczna 
ochrona

Substancją czynną w kroplach Piiloset BioDrop jest hialuro-
nian sodu. Kwas hialuronowy jest polisacharydem występu-
jącym naturalnie w ludzkim organizmie, na przykład w płynie 
łzowym czy cieczy szklistej. Jak wykazały badania, kwas hia-
luronowy łagodzi objawy zespołu suchego oka, chroni nabło-
nek rogówki i przyspiesza gojenie się urazów rogówki1.

Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mu-
koadhezyjne i wikoelastyczne, które poprawiają stabil-
ność filmu łzowego i zapewniają uczucie komfortu na po-
wierzchni oka.

Kwas hialuronowy zwilża soczewkę kontaktową i po-
wierzchnię oka. Niezwykłe właściwości wikoelastyczne 
tego biopolimeru i jego zdolność do zatrzymywania wody 
poprawiają nawilżenie powierzchni rogówki.

Zawarty w kroplach Piiloset BioDrop kwas hialuronowy 
jest uzyskiwany metodą syntezy biotechnologicznej. Dzię-
ki temu jest bezpieczny i nie jest produktem pochodzenia 
zwierzęcego. W porównaniu z innymi kroplami do oczu do-
stępnymi na rynku, stężenie kwasu hialuronowego w kro-
plach Piiloset BioDrop jest wysokie i wynosi 0,2%.

Bardziej komfortowe noszenie  
soczewek kontaktowych:  

W celu uzyskania jak najlepszego efektu nawilżenia za 
pomocą nowych produktów Piiloset, zalecane jest jedno-
czesne stosowanie kropli nawilżających Piiloset BioDrops 
i zwilżającego roztworu do pielęgnacji Piiloset BioTwin©.

Produkty nadają się do częstego i długotrwałego 
stosowania.

Ekonomiczne i łatwe w użyciu

Piiloset BioDrop to łatwość stoso-
wania i doskonały stosunek warto-
ści do ceny. Opakowanie zawiera 20 
fiolek o pojemności 0,5 ml z możli-
wością wielokrotnego zamykania. 
Każda fiolka zawiera do 14 kropli, 
czyli ilość wystarczającą na cały 
dzień. Po otwarciu fiolki, jej zawar-
tość należy zużyć w ciągu 12 godzin.

Skład

0,2% hialuronian sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, jed-
nozasadowy fosforan sodu, chlorek sodu, woda do iniekcji.
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