HYLO-COMOD

®

HYLO -GEL
®

Voitelee kuivia ja väsyneitä silmiä

Intensiivisesti voitelevat tipat kuiville silmille

Voitelevat silmätipat täysin ilman säilöntäaineita
lieviin oireisiin. Sisältää 0,3 mg/ml korkealaatuista
hyaluronihappoa sekä nystysilmäruohoa (Euphrasia
Officinalis). Nystysilmäruoho on lääkekasvi, jota on
käytetty keskiajasta lähtien. Silmäruoho on saanut
nimensä silmien terveyteen vaikuttavien
ominaisuuksien takia.

Voitelevat silmätipat täysin ilman säilöntäaineita
keskivaikeisiin oireisiin. Suositellaan käytettäväksi
kuiville, kirveleville, vuotaville tai väsyneille silmille.
Ennaltaehkäisevät ja hyvin voitelevat silmätipat.
HYLO-COMOD tukee silmän paranemista leikkauksen
jälkeen kosteuttamalla silmää. Tuote sisältää 1 mg/ml
korkealaatuista hyaluronihappoa. HYLO-COMOD
on markkinajohtaja Saksassa.

Pitkäaikaisvaikutteiset tipat täysin ilman säilöntäaineita
silmän intensiiviseen voiteluun, vakavan ja jatkuvan
kuivuuden tai valuvien silmien aikana. HYLO-GEL tukee
silmän paranemista leikkauksen jälkeen kosteuttamalla
silmää. Sisältää korkean pitoisuuden (2 mg/ml)
korkealaatuista hyaluronihappoa, vaikuttaen pitkään.
Voidaan käyttää yhdessä silmävoide Vita-POSin
kanssa.

Voidaan käyttää piilolinssien kanssa.

Voidaan käyttää piilolinssien kanssa.

Voidaan käyttää piilolinssien kanssa.

Lievittää väsyneiden, ärtyneiden ja
punoittavien silmien oireita

Silmätipat lieviin oireisiin

Mikä on hyaluronihappo?

HYLO-CARE

®

VitA-POS

®

Suojaava ja oireita hyvin lievittävä silmävoide

Kosteuttava silmätippa joka sisältää 1 mg/ml vettä
erittäin hyvin sitovaa hyaluronihappoa.
Sisältää myös B-vitamini dexpantenolia, mikä
nopeuttaa silmävaurioiden parantemista esimerkiksi
piilolinssien käytön aikana tai silmäleikkauksen jälkeen.

Lievittää tehokkaasti erittäin kuivien silmien oireita. Suojaa
silmän ulointa kerrosta ja auttaa silmäluomien liikkumista
sarveiskalvolla. Voide edesauttaa myös kyynelkalvon
toiminnan palautumista. Sisältää A-vitamiinia ja lanoliinia
(lampaanvillarasva). A-vitamiini vaikuttaa kyynelkalvon
uloimpaan solukerrokseen. Voide saattaa aiheuttaa lievää
näön sumentumista heti annostelun jälkeen, joten voidetta
suositellaan käytettäväksi ennen nukkumaanmenoa.
Vita-POS voidetta annostellaan alemman silmäluomen
sisäpinnalle. Älä käytä tuotetta piilolinssien kanssa.

Voidaan käyttää piilolinssien kanssa.

Silmätipat keskivaikeisiin oireisiin

A-vitamiinivoide erittäin kuiville silmille

Sisältää 2 mg/ml korkealaatuista
hyaluronihappoa ja 20 mg/ml ektoiinia,
mikä antaa pitkäaikaista lievitystä
tulehduksellisia oireita kuten kuivuutta,
polttavuutta, vuotavia ja kutiavia silmiä
vastaan.

U ut uu s!

Ektoiini on hyaluronihappoa muistuttava
aine joka sitoo vettä erittäin hyvin. 		
Ektoiinia saadaan äärimmäisen vaikeissa
oloissa elävistä mikro-organismeista, missä
aine auttaa niitä selviämään.
Ektoiini luo yhdessä hyaluronihapon kanssa
seinämän kyynelkalvossa, joka estää
tulehduksellista ärtymystä silmässä. Ektoiini
vaikuttaa myös epäsuorasti lipidikerrokseen,
vähentäen veden haihtumista.
Käyttöä piilolinssien kanssa ei suositella
silmätippojen korkeasta viskositeetista
johtuen.
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Hoitavat yhdistelmätipat

Intensiivisesti voitelevat ja pitkäaikaisvaikutteiset
silmätipat erittäin kuiville ja ärtyneille silmille

HY

Hyaluronihappo on luonnollisesti esimerkiksi silmissä, lihaksissa ja
nivelissä esiintyvä aine. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat voiteleminen,
jälleenkosteuttaminen ja veden sitominen. Tipat luovat silmään kalvon
naarmuttamatta, läikkymättä tai sumentamatta näköä. Hyaluronihapon
määrä ihmiskehossa vähenee vuosien kuluessa.

Silmätipat vaikeisiin oireisiin

Silmätipat keskivaikeisiin oireisiin

HYLO DUAL INTENSE

®
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HYLO-FRESH

®

L U R ON

Intensiivisesti voitelevat ja pitkäaikaisvaikutteiset silmätipat

UNIIKKI PULLO

KUIVAT SILMÄT – MIKSI?

HYLO-FRESH
Yksi tippa per silmä

kertaa päivässä

1.

HYLO-COMOD
Yksi tippa per silmä

kertaa päivässä

HYLO-CARE
Yksi tippa per silmä

2.

Pullon käyttö on näin helppoa!

Kuivat silmät

Poista korkki ja nojaa päätäsi vähän taaksepäin. Annostele silmätippa suoraan silmään
nopealla painalluksella. Pullo sisältää vähintään
300 steriiliä tippaa.

Monet ihmiset kärsivät kuivista silmistä. Yleisiä oireita ovat silmien
punoittaminen, valuminen ja tunne että silmissä olisi roska tai polttava
tunne. Ongelmat voivat olla niin vakavia, että silmien avaaminen aamulla
on vaikeaa. Syitä silmien kuivumiselle on useita. Kuivat silmät voivat
johtua riittämättömästä kyynelnesteen erityksestä tai lipidipuutoksesta
kyynelkalvossa, mikä johtaa lisääntyneeseen veden haihtumiseen
kyynelkalvossa.

3.

kertaa päivässä

HYLO-GEL
Yksi tippa per silmä

kertaa päivässä

HYLO DUAL INTENSE
Yksi tippa per silmä

kertaa päivässä

VitA-POS
Yksi annos per silmä

kertaa päivässä

KAIKILLE SOPIVAT TUOTTEET
Myynnissä hyvinvarustelluissa apteekeissa.
Katso lisää: www.hylo.fi • 040 5264207 • victor.sten@medilensnordic.com
Valmistaja Ursapharm, Saksa Markkinoija Medilens Nordic

Innovatiivinen mekanismi
Ulkoa pullo muistuttaa monia muita.
Se kätkee kuitenkin sisäänsä nerokkaan
mekanismin, joka tuo käyttäjälle monia hyötyjä:
• Se on helppo käyttää
• Ei läiky eikä tahraa
• Vähintään 300 tippaa pullossa
• Aina samankokoinen annos
• Kuuden kuukauden säilyvyys ilman
säilöntäaineita ja fosfaatteja

4.

Teemme yhä enemmän töitä päätteiden äärellä ja vietämme aikaa
ilmastoiduissa tiloissa. Lisäksi piilolinssien käyttö on yleistynyt.
Ikääntyminen ja hormonaaliset muutokset ovat ympäristötekijöiden ohella
yleisiä syitä silmien kuivumiselle. Tutkimukset osoittavat, että 50-vuotiaista
joka toisella naisella ja joka kolmannella miehellä on kuivien silmien
oireita. Monet lääkkeet voivat myös aiheuttaa silmien kuivumista
epätoivottuna sivuvaikutuksena, kuten ehkäisypillerit ja antihistamiinit.
Kuiviin silmiin liittyy myös useita kroonisia sairauksia, autoimmuunisia ja
reumatologisia sairauksia. Silmät saattavat tuntua kuivilta myös
kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin
selvittääksesi, miksi sinun silmäsi kuivuvat.

Jälleenkosteuttaa kuivia, ärtyneitä
ja väsyneitä silmiä

U ut uu s!

kuukauden
säilyvyys

täysin ilman
säilöntäaineita

