HYLO-FRESH

®

HYLO-COMOD

®

HYLO -GEL
®

HYLO DUAL INTENSE

®

Lindrer trætte, irriterede og røde øjne

Smører tørre og trætte øjne

Intensivt smørende dråber til tørre øjne

Intensivt smørende øjendråber til kronisk tørre øjne

Smørende øjendråber til dem der har lettere gener.
Indeholder hyaluronsyre af høj kvalitet 0,3 mg /
ml og ”Øjentrøst” - Euphrasia Officinalis, en
medicinsk urt, der er blevet anvendt klinisk siden
middelalderen.

Forebyggende og fugtgivende øjendråber.
For bedre smøring af øjeoverfladen i tørre,
brændende, løbende eller trætte øjne.
Indeholder hyaluronsyre af høj kvalitet 1 mg / ml.

Langtidsvirkende dråber for intensiv smøring af
øjet, ved mere alvorlig og vedvarende tørhed
eller løbende øjne. Efter en øjenoperation kan
HYLO-GEL understøtte helingsprocessen ved at
holde øjet fugtigt og godt smurt. Indeholder hyaluronsyre af høj kvalitet 2 mg / ml.

Indeholder hyaluronsyre af meget høj kvalitet 2 mg / ml og ectoin
20 mg / ml. Giver langvarig lindring af inflammatoriske symptomer
som tørhed, brændende- svidende- kløende og løbende øjne.

Kan anvendes sammen med kontaktlinser.

Kan anvendes sammen med kontaktlinser.
Kombiner HYLO-GEL om dagen og øjensalve
VitA-POS om natten.

Øjendråber til lettere gener

Hvad er hyaluronsyre?

HYLO-CARE

®

Øjendråber til vedvarende gener

VitA-POS

®

Effektiv øjensalve som beskytter og lindrer

Fugtgivende øjendråber med høj kvalitets hyaluronsyre
1 mg / ml. Indeholder også dexanthenol, som er et
B-vitamin, der fremskynder helingen i øjet forårsaget
af tørre øjne, mindre skader på overfladen af øjet

eller efter en øjenoperation.

Beskytter de ydre dele af øjet og hjælper øjenlågene
med at glide lettere over hornhinden samt
genopbygning af tårefilmen. Indeholder vitamin A
og lanolin (uldfedt). Kan give let sløret syn umiddelbart
efter påføring, så det anbefales at bruge om natten.
Tryk en lille salvestreng ud på en ren finger og placer
salven på indersiden af det nedre øjenlåg.

Kan anvendes sammen med kontaktlinser.

Ectoin er et stof der ligner hyaluronsyren,
idet det også har en høj vandbindende
egenskab. Ectoinets rolle er sammen
med hyaluronsyren, at styrke
vandbindingen i tårefilmen og således
skabe en fysiologisk barriere mod
inflammatorisk irritation i øjet. Samtidig
stabiliserer ectoin indirekte lipidlaget i
tårefilmen, hvilket yderligere begrænser
/ forhindrer fordampning af vand.
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Nærende kombinationsdråbe

NYHED!

HY

Hyaluronsyre er et stof, som findes naturligt i f.eks dine øjne, muskler
og led, men som aftager med årene. De vigtigste egenskaber er, at
hyaluronsyren smører, fugter og binder vand. Dråberne sætter sig som
en beskyttende film på øjet uden at ridse, løbe eller give sløret syn.
Alle fem HYLO-produkter indeholder hyaluronsyre af høj kvalitet, men
med forskellige mængder og sammensætning.

Øjendråber til middelsvære gener

Hyaluronsyre er et naturligt kropsstof.
Det vigtigste træk ved hyaluronsyren er,
at den binder vand og dermed både
smører og bevarer fugt i øjet.
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Kan anvendes sammen med kontaktlinser.

L U R ON

Må ikke bruges sammen med kontaktlinser.

Øjendråber til middelsvære gener

A-vitaminsalve til meget tørre øjne

Intensivt smørende øjendråber

UNIK FLASKE

TØRRE ØJNE - HVORFOR?

HYLO-FRESH
Én dråbe per øje

gange dagligt

1.

Hætten af! Du holder flasken over øjet og
med et let hurtigt tryk, kommer én præcist
doseret steril dråbe ud.
Indeholder mindst 300 dråber.

HYLO-COMOD
Én dråbe per øje

gange dagligt

2.

HYLO-CARE
Én dråbe per øje

Så let er flasken at anvende!

3.

gange dagligt

gange dagligt

HYLO DUAL INTENSE
Én dråbe per øje

gange dagligt

VitA-POS
Én streng ca. 1 cm

Tørre øjne kan skyldes utilstrækkelig tårefilmproduktion eller lipidmangel i tårefilmen, hvilket fører til en øget fordampning af vandlaget.
Vi ser på skærmbilleder det meste af dagen og lever mere og mere i
aircondition-miljøer. Desuden har mange mennesker kontaktlinser
i dag.
Ud over miljøfaktorer, kan tørre øjne være forårsaget af hormonelle
ændringer samt aldersrelateret. Forskning viser, at mindst hver anden
kvinde og hver tredje mand over 50 har tørre øjne.

HYLO-GEL
Én dråbe per øje

4.

Mange kæmper med tørre øjne og gener. Nogle lider af røde,
løbende, brændende, svidende øjne eller generelt følelsen af ubehag
i øjnene. Andre har så store problemer, at de næppe kan åbne
øjenlågene om morgenen. Årsagerne til tørre øjne kan være mange
og komplekse.

gange dagligt

Telefon: +46 (0)42-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com
www.hyloeyecare.dk • Producent: Ursapharm, Tyskland

Det er indersiden, der tæller!
På ydersiden ser flasken ud som mange andre
flasker, men på indersiden er der et unikt design,
der giver dig mange fordele:
• Let at anvende
• Intet spild og udtværing
• Altid nøjagtig dosis - mindst 300 sterile
dråber pr. flaske (10 ml)
• Holdbar 6 måneder efter åbning
• Helt fri for konserveringsmidler

FRISKE
ØJNE
Genfugter tørre, irriterede og trætte øjne
og gør dem friske igen

N YH ED !

Meget medicin kan også forårsage tørre øjne som en uønsket
bivirkning, såsom p-piller og antihistaminer for blot at nævne nogle
få. Tørre øjne er også inkluderet i mange kroniske sygdomme, især
autoimmune og reumatologiske sygdomme såvel som efter kirurgiske
indgreb i øjnene.
Kontakt din optiker eller øjenlæge for at afgøre årsagen til dine
tørre øjne.
Uden konserveringsmiddel og holdbar
i 6 måneder

