
TORRA ÖGON?

Uden konserveringsmiddel

Kombinér Thealoz Duo med Blephaclean renseservietter
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TØRRE ØJNE? 
Uden konserveringsmiddel

Med trehalose 
– naturens egen måde 

at beskytte sig på

Unik kombination 
af cellebeskyttelse, 
fugtning og smøring

Uden konserveringsmiddel

Bedre eff ekt sammen med øjenlågshygiejne
Afrensning af øjenlågene kan forbedre effekten af øjendråber mod tørre øjne, uanset sværhedsgraden. 

Kombinér derfor med Blephaclean renseservietter.

www.thealozduo.dk 

Uden konserveringsmiddel



Thealoz Duo og Thealoz Duo Gel både fugter og beskytter øjnene

Når øjets overfl ade udsættes for udtørring, kompenserer hornhindens 
celler for vandmanglen ved at afgive fugt til tårefi lmen. Dette betyder 
at cellerne beskadiges eller dør. Tårefi lmen kommer i ubalance. 

Trehalose stabiliserer og beskytter hornhindens celler mod udtørring. 
Hyaluronsyre holder på fugten og smører hornhindens overfl ade. 
Carbomer holder gelen længere på øjets overfl ade. Sammen giver de 
tre ingredienser langvarig lindring og hjælper tårefi lmen i balance igen.1 

Thealoz Duo og Thealoz Duo Gel både fugter og beskytter øjnene

Hyaluronsyre 
fugter

Carbomer giver 
langvarig lindring

Tårefilmen

Udtørret 
celle

Udtørret 
celle

Hyaluronsyre 
fugter

Carbomer giver 

Trehalose 
beskytter 
cellerne

Trehalose 
beskytter 

Hornhindens celler 
beskyttet med trehalose

Hornhindens 
celler

FØR EFTER

Ref: 1) Schmidl D. et al. Tear Film Thickness. After Treatment With Artifi cial tears in Patients With Moderate Dry Eye Disease. Cornea 2015, 34: 421-426. 
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Dråber til dagen…            …gel til natten Anbefales til alle 
med tørre øjne 
uanset sværhedsgrad

En dråbe varer i op til 4 timer 
på øjets overfl ade sammenlig-
net med 40 minutter for dråber, 
som kun indeholder hyaluron-
syre.1 Det betyder, at du ikke 
behøver dryppe så ofte. 

Anbefales både til middel 
og svære  problemer med 
tørre øjne

Takket være carbomer forbliver 
gelen endnu længere tid på 
øjets overfl ade end dråberne 
– og egner sig derfor særligt 
godt til behandling om natten
og om morgenen. Gelen kan 
også anvendes om dagen, når 
øjnene behøver ekstra fugt.

Ekstra 
langvarig 

eff ekt

QR
E 

 I  
TH

DK
20

18
00

22
8-

66
8

For yderligere information www.thealozduo.dk 

300
DRÅBER

Unik fl aske
  Let at dryppe med
   Kan anvendes i op til 3 måneder 
efter åbning

  1 dråbe i hvert øje, 
 4-6 gange dagligt 

   Lette at åbne - let at dryppe gelen 
i øjnene

  1 dråbe i hvert øje til natten eller  
 og om morgenen 2-4 gange pr. dag
  En pipette rækker til begge øjne

Bløde pipetter

og om morgenen

Kan anvendes 
sammen med 
kontaktlinser



Tårfilm

Når øjets overfl ade udsættes for 
udtørring, kompenserer hornhindens 
celler for vandmanglen ved at afgive 
fugt til tårefi lmen. Dette betyder, 
at cellerne beskadiges eller dør. 
Tårefi lmen kommer i ubalance.

Trehalose stabiliserer og beskytter 
hornhindens celler mod udtørring. 
Hyaluronsyre holder på fugten og 
smører hornhindens overfl ade. Takket 
være carbomer bliver gelen længere 
på øjets overfl ade. Kombinationen af de 
tre ingredienser giver langvarig lindring 
og hjælper tårefi lmen i balance igen.1

FØR EFTER
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Thealoz Duo - mere end bare fugt
Thealoz Duo er de eneste øjendråber, som 
indeholder en kombination af cellebeskyttende 
trehalose og fugtende hyaluronsyre.

VÆR GOD MOD ØJNENE

Konserveringsmidler i øjendråber kan skade 
den sarte struktur på øjets overfl ade og forårsa-
ge besvær med tørre øjne. Derfor er vores øjen-
dråber uden konserveringsmidler – naturligvis.




