Blephaclean
Лосион за почистване с висока поносимост и без консерванти.
За ежедневна хигиена на клепачи и чувствителна кожа.
Опаковка:
20 преимпрегнирани стерилни тампони само за еднократна употреба.
За кожно приложение.
Свойства и показания:
BLEPHACLEAN се препоръчва за ежедневна хигиена на клепачи и чувствителна кожа и за поддържане на
клепачите чисти преди и след очни процедури.
Без почистващи агенти и консерванти, BLEPHACLEAN нежно почиства замърсявания и следи от грим, без
да дразни очите или да уврежда външния слой на епидермиса.
В резултат на усъвършенствения си състав, BLEPHACLEAN не само почиства кожата, но и овлажнява и
външните слоеве на епидермиса . Чувствителната кожа се успокоява и възстановява (регенерира) от
хиалуроновата киселина (естествено средство за овлажняване на кожата), каприлоил глицин и Ирис
фиорентина (които регулират заедно производството на кожната мазнина) и Сентела азиатика (тоник).
Няма мирис и не е мазен. BLEPHACLEAN не трябва да се изплаква след употреба.
BLEPHACLEAN може да се препоръча на лица, носещи контактни лещи.
BLEPHACLEAN може да се използва при деца над 3-месечна възраст.
Инструкции за употреба:
1. Хигиена на клепачите и миглите:
Отворете сашето и разгънете тампона. Дръжте очите затворени и леко поставете тампона върху клепачите и
в основата на миглите. Внимателно масажирайте клепачите с малки кръгови движения, леко премахвайки
всички корички, секрети или козметика.

2. Хигиена на ръба на клепача:
Пред огледалото внимателно отворете клепачите, като леко издърпвате миглите. Внимателно изтрийте ръба
на клепача като използвате навития тампон.

Повторете действието върху другото око, използвайки нов тампон.
Използвайте средно два пъти дневно, сутрин и вечер.
Няма нужда от изплакване след употреба.
Предпазни мерки при употреба:
За кожно приложение. Да не се прилага директно в очите.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Оцветяването на импрегнирания разтвор (на кърпичките) може да се променя поради наличието на
растителни екстракти в състава.

Съставки:
Вода, ПЕГ-8, Полоксамер 184, Полисорбат 20, Каприлоил глицин, Пропиленгликол, ПЕГ-6
каприлови/капринови глицериди, Сентела азиатика екстракт, Спирт, Дикалиев фосфат, Натриев хидроксид,
Ирис флорентински корен екстракт, Калиев фосфат, Цинков сулфат, ППГ-5 кате -20, Ретинил палмитат,
Натриев хиалуронат
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