
HYLO®-GEL VitA-POS®HYLO-COMOD®

Ögondroppar vid medelsvåra besvär

A-vitaminsalva för mycket torra ögon

Intensivt smörjande droppar vid torra ögon

Effektiv ögonsalva som skyddar och lindrar

Lindrar trötta, irriterade och röda ögon

Vårdande kombinationsdroppe
Fuktande ögondroppar med hyaluronsyra* 
1mg/ml. Innehåller även dexpantenol som är ett  
B-vitamin som påskyndar läkning i ögat till följd 
av torra ögon, mindre skador på ögats yta eller 
efter en ögonoperation.

Kan användas med kontaktlinser.

HYLO®-FRESH

HYLO-CARE®

Långtidsverkande droppar för intensiv smörjning av ögat 
vid allvarligare och ihållande torrhet eller vid rinnande ögon. 
Efter en ögonoperation kan HYLO-GEL stötta läkningsproces-
sen genom att hålla ögat fuktigt och välsmort. Innehåller hög 

Smörjande ögondroppar för dig som har lättare besvär. 
Innehåller hyaluronsyra* 0,3 mg/ml och Ögontröst - Euphrasia 
Officinalis, en medicinalört som använts kliniskt ända sedan 
medeltiden. Då den användes vid ögonsjukdomar kallades 
den helt enkelt för Ögontröst.

Lindrar besvär från riktigt torra ögon. Skyddar ögats yttre 
delar och hjälper ögonlocken att glida lättare över hornhinnan, 
samt bidrar till att återuppbygga tårfilmens viktiga funktion. 
Innehåller A-vitamin och lanolin (ullfett). A-vitamin har en positiv 
effekt på tårfilmen och ögats yttre cellager. Kan ge lätt dimsyn 
direkt efter applicering och rekommenderas därför att användas 
under natten.

VitA-POS är en salva som du applicerar i ögat. Tryck ut en liten 
sträng salva på ett rent finger och lägg på insidan av nedre 
ögonlocket.

Smörjer torra och trötta ögon
Förebyggande och fuktande ögondroppar.
För bättre smörjning av ögats yta vid torra, 
svidande, rinnande eller trötta ögon. Innehåller 
hyaluronsyra* 1 mg/ml. HYLO-COMOD har
för sjunde året i rad blivit vald till ”Årets droppe”
i tillverkarens hemland Tyskland.

Kan användas med kontaktlinser.

Ögondroppar vid lättare besvär Ögondroppar vid ihållande besvär

Ögontröst

* Läs mer om hyaluronsyra på baksidan. * Läs mer om hyaluronsyra på baksidan.

* Läs mer om
 hyaluronsyra
 på baksidan.

* Läs mer om
 hyaluronsyra
 på baksidan.

Kan användas med kontaktlinser.

koncentration av hyaluronsyra* 
2 mg/ml, som ger en långvarig 
lindring för ögat.

Kan användas med kontaktlinser.

HYLO-GEL uppskattas mycket 
av personer med ögonsjuk-
domen Sjögrens syndrom, och 
då gärna i kombination med 
ögonsalvan VitA-POS.

Ögondroppar vid medelsvåra besvär



UNIK FLASKA

Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com  
www.medilensnordic.com

Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

Det är insidan som räknas!
På utsidan ser flaskan ut som många andra,
men på insidan finns en unik konstruktion som
innebär många fördelar för dig:

• Enkel att använda
• Inget spill och kladd
• Alltid exakt dos – minst 300
 sterila droppar per flaska (10 ml)
• Hållbar 6 månader efter öppnandet
• Helt fri från konserveringsmedel

TORRA ÖGON –VARFÖR?PRODUKTER FÖR ALLA

Varför får jag torra ögon?
Torra, trötta, irriterade eller rinnande ögon är vanligt och drab-
bar 15-20% av alla vuxna. Det kan bl a bero på torrt klimat 
och att vi sitter mycket framför datorer och då blinkar för lite. 
Vissa sjukdomar och klimakteriet kan också orsaka torra ögon. 
Ju äldre man blir desto vanligare blir det med torra ögon efter-
som tårproduktionen ofta avtar med åldern. Brist på tårvätska 
eller minskad tårproduktion gör att ögonen skaver, svider och 
känns torra och irriterade. Rinnande ögon beror på dålig sam-
mansättning av tårvätskan.

Vad är hyaluronsyra?
Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i t ex dina ögon, 
muskler och leder men som minskar med åren. De viktigaste 
egenskaperna är att den smörjer, återfuktar och binder vatten.
Dropparna lägger sig som en film på ögat utan att kladda, 
droppa eller ge dimsyn. Alla fyra HYLO-produkterna innehåller 
hyaluronsyra men med olika mängd och sammansättning. 

Så här lätt används flaskan!
Hatten av! Du håller flaskan över ögat 
och genom ett snabbt tryck kommer
en exakt doserad steril droppe ut.
Innehåller minst 300 droppar.
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¨ VitA-POS

Återfuktar torra, irriterade och trötta
ögon och gör dem pigga igen!

Utan konserverings-
medel och hållbara i

6 månader!


