Kombiner Thealoz Duo med Blephaclean renseservietter

Thealoz Duo både fugter og beskytter øjnene
TÅREFILM I BALANCE
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Uden konserveringsmiddel

Når øjets overflade bliver tør, kompenserer cellerne for vandmanglen ved at afgive fugt til øjet. Det betyder,
at cellerne tørrer ud. Derfor er det vigtigt både at tilføre fugt og beskytte cellerne. Thealoz Duo gør tårefilmen
tykkere og mere stabil. På den måde lindres symptomerne på tørre øjne.

Bedre effekt når du kombinerer med øjenlågshygiejne

Thealoz Duo – en unik kombination af naturlig cellebeskyttelse og fugtning
Hvordan virker Trehalose?
Trehalose beskytter hornhindens celler mod udtørring
Trehalose findes naturligt i mange planter og hjælper
dem til at overleve tørre miljøer.

Afrensning kan forbedre effekten af øjendråber mod tørre øjne uanset sværhedsgraden.
Kombiner derfor med Blephaclean renseservietter.

Hvordan virker hyaluronsyre?
Smører i lang tid
Mindsker fordampningen af tårefilmen
Binder fugt til øjets overflade
X

www.thealozduo.dk
Ref: 1) Schmidl D. et al. Tear Film Thickness. After Treatment With Artificial tears in Patients With Moderate Dry Eye Disease. Cornea 2015, 34: 421-426.
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Uden konserveringsmiddel
Med trehalose
– naturens egen
måde at beskytte

Unik kombination
af cellebeskyttelse,
fugtning og smøring

Mere end bare fugt

Dråber til dagen

Thealoz Duo hjælper tårefilmen i balance takket være de naturlige ingredienser
trehalose og hyaluronsyre. Den eneste øjendråbe med den unikke kombination
af naturlig cellebeskyttelse og fugtning.

Anbefales til alle med tørre øjne uanset
sværhedsgrad

Trehalose beskytter hornhindens celler mod udtørring

...og gel til natten og om morgenen

Virker op til 6 gange længere end hyaluronsyre alene
• T healoz Duo stabiliserer tårefilmen i op til 4 timer
sammenlignet med 40 minutter med hyaluronsyre1
• Kræver færre drypninger
• Stabiliserer øjets tårefilm længere

Kan anvendes
sammen med
kontaktlinser

Anbefales både til middel og svære
problemer med tørre øjne
Thealoz Duo Gel er den første øjengel, som indeholder
trehalose, hyaluronsyre og carbomer.
Takket være carbomer virker gelen endnu længere på
øjets overflade end dråberne og egner sig derfor særligt
godt til behandling om natten. Gelen kan også anvendes
om dagen, når øjnene behøver ekstra fugt.

Helt uden konserveringsmiddel

Relativ ændring af tårefilmens tykkelse (%)

Hyaluronsyre smører og fugter med langvarig lindring
Bløde pipetter
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Lette at åbne – let at dryppe gelen i øjnene
En dråbe i hvert øje til natten eller 2–4 gange pr. dag
En pipette rækker til begge øjne
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Unik flaske

VÆR GOD MOD ØJNENE
Konserveringsmiddel i øjendråber kan
skade de følsomme strukturer i øjet,
og i sig selv forårsage tørre øjne.
Derfor har Théa udviklet øjendråber
helt uden konserveringsmiddel.
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DRÅBER

Let at anvende
Efter åbning kan flasken anvendes i op til 3 måneder
1 dråbe i hvert øje, 4–6 gange dagligt

Ekstra
langvarig
effekt

