Блефаклін® /
Blephaclean

Серветки зволожені
очищувальним лосьйоном з дуже
хорошою переносимістю, без
консервантів.
Властивості та показання до
застосування:
Блефаклін® рекомендований для
щоденної гігієни повік та чутливої
шкіри, а також для підтримування
чистоти повіки до і після
офтальмологічних процедур. Не
містить детергентів і консервантів.
Блефаклін® ніжно видаляє
найменші забруднення,
пил, залишки косметики
без подразнення очей або
ушкодження зовнішнього шару
епідермісу (поверхневий шар
шкіри). Завдяки продуманій
формулі, Блефаклін® не тільки
очищyє шкіру, але й зволожує її
зовнішній шар.
Чутлива шкіра заспокоюється і
відновлюється завдяки вмісту
гіалуронової кислоти (природний
шкірний зволожувальний агент),
каприлоіл гліцину і екстракту
кореня Іриса флорентійського
(регулюють утворення шкірного
жиру), Центели азіатської
(тонізуючий ефект).
Завдяки тому, що Блефаклін® не
містить ароматизаторів та масел,
його не треба змивати після
використання.
Блефаклін® може бути
рекомендований тим, хто
користується контактними
лінзами.
Можна застосовувати для дітей
від 3 місяців.
Спосіб застосування:
1. Гігієна повік та вій:
Відкрийте саше та розгорніть
серветку, що вкладена всередині.
Закрийте око, обережно
прикладіть серветку до повік та
основи вій. Ніжно помасажуйте
повіко невеликими круговими
рухами, м’яко видаляючи кірки,
виділення чи косметику.

2. Гігієна краю повіки:
Перед дзеркалом, обережно
відтягніть повіко, легко натягуючи
вії. Ретельно протріть край
повіки, користуючись згорнутою у
трубочку серветкою.

Повторіть всю процедуру з іншим
оком, використовуючи нову
серветку.
Рекомендовано застосовувати
двічі на день, ранком та ввечері.
Немає необхідності змивати після
використання.
Cклад:
вода, ПЕГ- 8, полоксамер 184,
полісорбат 20, каприлоіл гліцин,
пропіленгліколь, ПЕГ- 6 гліцериди
каприлової/капрінової кислот,
екстракт Центели азіатської,
спирт (від 0,2 % до 0,5 % ваги
лосьйону), калію гідрофосфат,
натрію гідроксид, екстракт кореня
Ірису флорентійського, калію
дигідрофосфат, цинку сульфат,
ППГ- 5 Цетет 20, ретинілу
пальмітат, натрію гіалуронат.
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Умови використання та
застереження:
Для нанесення на шкіру. Не слід
наносити безпосередньо в очі.
Тримати в недоступному для
дітей місці.
Умови зберігання:
Зберігати при кімнатній
температурі.
Форма випуску:
Одноразова стерильна серветка у
саше. По 20 серветок у картонній
коробці.
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стерильні серветки для щоденної
гігієни повік та чутливої шкіри.

Виробник:
Лаборатуар Теа; 12 вул.
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Тел.: + 33 4 73 98 14 36.
www.laboratoires-thea.com
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