PRODUKTER TIL TØRRE OG TRÆTTE ØJNE
(DØGNET RUNDT)

OXYAL TRIPLE
ACTION

OXYAL CARE

OXYAL

ØJETS DAGCREME
langtidsvirkende/beskyttende/
dybdevirkende

FUGTGIVENDE
kan anvendes sammen med
kontaktlinser

ØJETS NATCREME
langtidsvirkende/beskyttende

PRODUKTTYPE?

Øjendråbe

Øjengelé

Øjendråbe

HVILKE GENER HAR

Middel/Alvorlige gener. Virker på alle tre lag i tårefilmen.
Kan med fordel anvendes af forbrugere som ikke synes at en
fugtgivende dråbe giver tilstrækkelig effekt.

Middel/moderate, behov for et smørende og vedvarende
fugtende produkt om natten.

Lette/milde, behov for fugt

FORBRUGEREN?
HVILKE AKTIVE SUBSTANSER

Hylauronsyre, karbomer, glyserol, triglyserider

Karbomer, dekspantenol (provitamin B5)

Hyaluronsyre

Nej. Produktet har en ”airless” pumpe som muliggør at den
er uden konserveringsmiddel.

Ja. Produktet indeholder konserveringsmiddelet Cetrimid.

Ja, konserveringsmidlet Oxyd, som forvandles til vand, ilt og
naturlige salte når det kommer i øjet.

Tips - brug gerne produktet om morgenen før kontaklinserne
evt. sættes i. Ved kontaktlinsebrug, tag kontaktlinserne ud,
dryp og vent ca. 15 minutter før linserne sættes i igen.

Nej, anvendes gerne om aftenen efter evt. kontaklinser er
taget ud. Ved brug om dagen; tag linserne ud, dryp og vent
ca. 15 minutter før linserne sættes i igen.

Ja

Ved behov, ingen begrænsning i løbet af dagen. Kan med
fordel bruges om natten, påføres ca 15 min før sengetid.

Efter behov

Ingen begrænsning.

BRUGES?
HOLDBARHED EFTER

3 måneder (90 dage)

1,5 måned (45 dage)

2 måneder (60 dage)

PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml

10 g

10 ml

TIPS

En dybdegående, langtidsvirkende øjendråbe, som virker
på tårefilmens tre lag. Studier* viser at hele 80 % af dem
der oplever tørre øjne, har problemer med både lipidlaget
og væskelaget, hvilket gør at dette produkt kan hjælpe en
bred målgruppe, som ikke oplever tilstrækkelig effekt af en
fugtgivende dråbe. Kombiner gerne med Oxyal Care Gel om
natten. For kontaktlinsebrugere kan dette produkt med
fordel bruges om morgenen før kontaktlinserne sættes i.

Kombiner gerne med Oxyal og Oxyal Triple Action om dagen.

En god fugtgivende øjendråbe til anvendelse om dagen og
med kontaktlinser. Kombiner gerne med Oxyal Care om
natten for at opnå bedste effekt.

INDEHOLDER PRODUKTET?
INDEHOLDER PRODUKTET
KONSERVERINGSMIDDEL?
KAN KOMBINERES MED
KONTAKTLINSER?
HVORNÅR KAN PRODUKTET

*E.M. Messmer The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease.
Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82.
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ÅBNING?

TÅREFILMEN BESTÅR
AF MERE END VAND

Tårefilmen er vigtig ift. øjets funkion, og den består af tre lag
– mucinlaget, væskelaget og lipidlaget. Det yderste lag
indeholder fedtstoffer, og er som en ”smøre-olie” mellem øjet
og øjenlåget når du blinker. Tårefilmen gør også at lyset
brydes jævnt gennem hornhinden hvilket er en forudsætning
for at du skal se tydelig.

