Листовка
BLEPHAGEL®

Стерилен гел за ежедневно почистване на клепачи и мигли.
Хипоалергичен, офталмологично тестван. Не съдържа консерванти, парабени, алкохол и
аромати.

Опаковка: Стерилен почистващ гел за клепачи и мигли 30 g Polydose airlessTM туба
Съставки: Вода, полоксамер 188, PEG-90, карбомер, натриев хидроксид
Показания: BLEPHAGEL® е хипоалергичен стерилен гел за ежедневно почистване на клепачи и
мигли.
Офталмолозите препоръчват почистване на клепачите, ако имате някое от следните състояния:
- Блефарит (преден и заден) (възпаление на клепачите)
- Сухота в очите, свързана с дисфункция на слъзните жлези (жлези, разположени във
вътрешността на клепачите, които не функционират (работят) правилно) - Увреждане на очите
и клепачите в резултат на acne rosacea (заболяване на кожата на лицето, което причинява
зачервяване)
- Увреждане на очите и клепачите в резултат на себореен дерматит (заболяване на кожата на
лицето, което причинява зачервяване и лющене на кожата).
Почистването на клепачите може да бъде препоръчано и преди хирургична операция, когато е
необходимо внимателно и цялостно почистване на клепачите и миглите (включително
корените).
BLEPHAGEL® може да се използва и от лица, които носят контактни лещи.
Свойства: BLEPHAGEL® е стерилен гел за гладко и механично почистване на възпалени или
увредени клепачи или кожа, която е чувствителна или склонна към появата на алергични
реакции.
BLEPHAGEL® оригинална формула:
- помага на гела да се задържи върху клепачите
- съдържа съставката полоксамер, която емулгира, разтваря и нежно отстранява секретите и
замърсяванията от клепачите и миглите
- запазва естествената хидратация на клепачите
- освежава, омекотява и успокоява клепачите
- не оставя следи, не е мазна или лепкава

Предпазни мерки при употреба:
- Да се използва само върху клепачите и миглите. Да не се поставя в окото.
- Изхвърлете тубата 8 седмици след първото й отваряне.
- Да се съхранява под 25°C.
- Не режете тубата (риск от бактериално замърсяване).

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Честота на използване:
Използвайте BLEPHAGEL® два пъти дневно, сутрин и вечер или при всяка необходимост от
почистване на клепачите.
Инструкции за употреба:
Когато използвате за първи път, внимателно натиснете тубата в основата (върху логото на Thea)
за 3 секунди, за да придвижите гела към помпата. След това, насочете тубата надолу и
заредете помпата чрез натискане на главата 3 пъти.
1 Натиснете главата (помпата) за да отделите малко количество от BLEPHAGEL върху тампона
(не натискайте тубата). Отстранете всяко количество от гела, останал върху дюзата с помощта
на тампон.
2 Пред огледалото, затворете едното око и внимателно нанесете от гела върху клепача и
корените на миглите.
3 С помощта на кръгови движения, внимателно изтрийте клепача и миглите, докато всички
замърсявания бъдат отстранени.
4 Отстранете останалото количество BLEPHAGEL от клепача с помощта на чист тампон.
5 Повторете тези 4 стъпки и с другото око.

Технология “Steri-Free”:
Laboratoires Thea, специализирана в областта на офталмологични продукти е пионер в
разработването на стерилна, несъдържаща консерванти система чрез въвеждането за първи
път на мултидозова бутилка, без консерванти: ABAK.
Научноизследователският отдел на Laboratoires Thea продължава своите ноновъведения чрез
разработването на технологията Steri-Free, която осигурява отделянето на стерилен гел върху
клепачите, като гела остава стерилен, дори след отваряне на опаковката, без добавянето на
консерванти.
Технологията Steri-Free е комбинация от 3 иновативни и ексклузивни процеса:
1. Състав, който не включва дразнещи съставки и осигурява висока поносимост. Гелът включва
активни съставки, избрани според тяхната ефективност.

2. Стерилност преди отваряне благодарение на нов и иновативен производствен процес в
стерилна среда, при който се произвежда стерилен и без консерванти гел.
3. Стерилност след отваряне, благодарение на нова и иновативна опаковка: тубата Polydose
airlessTM запазва гела стерилен без консерванти през целия период на използване на тубата.
Технологията Steri-Free:
- Гарантира стерилност и качество на гела след отваряне на опаковката
- След отваряне предпазва гела от бактериално замърсяване
- Произвежда гел, който не съдържа каквито и да е било агресивни (дразнещи) съставки, за
максимална поносимост.
- Позволява продукта да съдържа само активни съставки за по- добра ефикасност и
безопасност
- Позволява лесно и много удобно поставяне на гела с помощта на безвъздушна помпа.
- Осигурява точно дозиране чрез безвъздушна помпа.
Laboratoires Thea, специалист в продуктите за очна хигиена, предлага пълна гама от продукти
без консерванти за хигиена на очите.
За повече информация, моля посетете нашия уеб-сайт:
www.laboratoires-thea.com

