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Krople nawilżające do oczu bez konserwantów w opakowaniu wielodawkowym

Naturalne nawilżanie suchego oka
Nowe krople nawilżające do oczu BioDrop MD® pozwalają utrzymać odpowiednie nawilżenie oka i zachować uczucie komfortu. Hialuronian,
naturalna substancja nawilżająca, pozwala złagodzić objawy zespołu suchego oka, pomaga chronić nabłonek rogówki i przyśpiesza gojenie uszkodzeń w strukturze rogówki1,2. Właściwości fizyczne i chemiczne
kropli BioDrop MD® zostały dobrane w taki sposób, aby przypominały
naturalne cechy prawidłowego filmu łzowego, co pomaga zapewnić
uczucie naturalności.

Odpowiednie
dla użytkowników
soczewek
kontaktowych

Nie zawiera
konserwantów

Przyjemniejsze noszenie
soczewek kontaktowych
Aby w pełni korzystać z zalet produktów do pielęgnacji Piiloset,
zalecamy stosowanie nawilżającego roztworu do pielęgnacji soczewek BioTwin® oraz stosowanie kropli nawilżających BioDrop
MD® w trakcie noszenia soczewek kontaktowych.
Krople BioDrop MD® mogą być stosowane często i przez dłuższy czas. Krople są umieszczone w poręcznym opakowaniu z dozownikiem pozwalającym na wielokrotne dawkowanie, a system
dawkowania opracowano z myślą o jałowych produktach okulistycznych niezawierających konserwantów. System dawkowania
jest przystosowany wyłącznie do kropli BioDrop MD®.

Naturalne
nawilżenie

BioDrop MD® to jeden z produktów przyjaznych dla oczu posiadających
oznaczenie Piiloset Allergy Label potwierdzające, że produkt mogą stosować osoby z alergiami. Krople BioDrop MD® zostały przebadane przez
specjalistów z Fińskiej Federacji Alergii i Astmy, którzy potwierdzili, że nie
zawierają one składników uznawanych za drażniące. Krople nie zawierają
konserwantów, składników pochodzenia zwierzęcego ani roślinnego.
Hialuronian stanowiący składnik kropli BioDrop MD® jest wytwarzany przy
użyciu metod biotechnologicznych oraz przechodzi kompleksowe badania
pod kątem bezpieczeństwa i czystości chemicznej.
Produkt nie jest testowany na zwierzętach.
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Dozownik do wielokrotnego
dawkowania o pojemności 10 ml
Okres trwałości: 2 lata
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Można stosować do oczu wrażliwych

Produkt
może być
stosowany
przez alergików
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