Qlife - Str. Nicolae Rosu nr.24, Bucuresti, sector 3

Phone: - Email:

Blefactive Lipogel 1 Fl 15 Ml
Brand:
Cod produs: Blefactive_lipogel
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 34,45RON

Descriere
DESCRIERE:
BLEFActive este un lipogel oftalmic cu efect calmant ?i de curatare a fisurii palpebrale
?i a zonei perioculare pe baz? de lipozomi, ulei de arbore de ceai, alfa bisabolol, gum?
xantan ?i vitamina A.
Lipozomii, forma?i dintr-un strat dublu de fosfolipide, sunt cunoscu?i pentru
propriet??ile lor calmante ?i emoliente, care se adaug? la capacitatea acestora de a
furniza ?i de a îmbun?t??i biodisponibilitatea substan?elor vehiculate.
Uleiul de arbore de ceai, extras din Melaleuca alternifolia, se eviden?iaz? prin
proprietatile sale antimicrobiene ?i anti-parazitare.
Alfa Bisabololul este componenta principal? a uleiului esen?ial de mu?e?el. Are
propriet??i calmante, reduce ro?ea?a pielii ?i elimin? inflamarea, chiar ?i în cazul pielii
deosebit de delicat?. Se caracterizeaz? printr-o tolerabilitate excelent? la nivel cutanat.
Guma xantan este un polimer de origine natural? recunoscut pentru calitatea sa de a
proteja suprafa?a palpebral? ?i periocular? de stresul oxidativ.
Vitamina A, renumit? pentru func?ia sa de reglare, se eviden?iaz? prin activit??i reepitelizante, normalizeaza inlocuirea epidermica si favorizeaza integritatea si
functionalitatea pielii. Vitamina A ac?ioneaz? de asemenea în sinergie cu lipozomii în
vederea protej?rii celulelor împotriva deterior?rii aduse de radicalii liberi ?i îmb?trânire.

INDICATII:
BLEFActive Lipogel oftalmic este indicat pentru îndep?rtarea reziduurilor provenite din
exfolierea suprafe?ei palpebrale în cazul fenomenelor inflamatorii, cum ar fi blefarita sau
blefaroconjunctivita.
BLEFActive Lipogel oftalmic poate fi utilizat ?i ca adjuvant în men?inerea asepsiei în
perioadele pre ?i post operatorii.
MOD DE UTILIZARE:
•Sp?la?i-v? bine pe mâini;
•Turna?i o cantitate mic? de produs pe degete;
•Distribui?i u?or pe pleoape ?i pe fisura palpebral? cu ajutorul unor mi?c?ri circulare;
•L?sa?i produsul s? ac?ioneze câteva minute ?i eventual cl?ti?i zona cu ap? cald?.
COMPOZI?IE:
Fosfolipide S80 1%, ulei de arbore de ceai 0,05% bisabolol 0,1%, gum? xantan 1%,
palmitat de vitamina A 0,01%, EDTA disodic dihidrat, sorbat de potasiu, benzoat de
sodiu, N-hidroximetilglicinat, ap? distilat?.
ATENTIONARI:
•Suspenda?i tratamentul în caz de hipersensibilitate.
•Nu utiliza?i dup? data de expirare indicat? pe ambalaj.
•P?stra?i departe de sursele de c?ldur?, de umiditate, de lumina direct? a soarelui ?i de
accesul copiilor.
•Nu înghi?i?i.
•Nu utiliza?i produsul dac? ambalajul este deteriorat.
•În cazul reac?iilor adverse, întrerupe?i utilizarea produsului ?i consulta?i medicul;
•Urma?i cu aten?ie instruc?iunile oftalmologului.

•Produs nesteril.
Producator: OFF Italia S.r.l.
Vandut de Inocare Pharm Srl
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