Odmerjanje in način uporabe
1. Z vsebnika odstranite obarvan pokrovček.

Že davno je Pehta smetliko poznala,
z izvlečkom nje Mojci oči nakapala.
Kapljica, kapljica, kdaj prideš ti,
osveži, navlaži že moje oči!
Se dno stekleničke pod prstom vda,
kapljica sveža zdaj zrklo obda.
Pekoče, boleče, srbeče, skeleče,
utrujene, suhe, pa tudi rdeče,
želijo nazaj si podobe zveneče:
nebesne modrine in prav nič boleče.

Ko piha mi klima naravnost v oči,
čez slabo se uro mi strašno solzi.
Nato me začenja grozljivo ščemeti,
kaj če ob tem sta še veki obe vneti?

2. Pred prvo uporabo vsebnik obrnite s kapalko
navzdol in tolikokrat pritisnite dno vsebnika, da
skozi kapalko priteče prva kapljica. S tem je
vsebnik pripravljen za uporabo.

3. Glavo nagnite rahlo nazaj in potisnite spodnjo
veko navzdol. Vsebnik držite nad očesom s
palcem in sredincem ter s kazalcem pritisnite na
dno vsebnika.

A.Vogel kapljice za oči
Extra Intense

Kapljica, kapljica …

V zrcalo zdaj buljijo dvoje oči,
vsem štirim trenutno slabo se godi.
Veke jih stiskajo, kot da v njih tli,
zdi se, da glava kar cela žari.
Zaman jih zdaj prosim, naj bodo vlažne,
s prsti mencam, delam gibe masažne.
Ko imela bi hitro kaj vzeti v roké,
da vnetim očem pogasim to gorje!

Kombinacija hialuronske kisline in ekstrakta navadne
smetlike (Euphrasia officinalis L.)

Pri zelo suhih, pekočih in
utrujenih očeh.

Nič več ščemenja, srbenja, škripanja,
nič več obkladkov, na silo mižanja.
Kapljica, kapljica, si le prišla,
pozdravila vnetje in tiho odšla.
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4. Oko zaprite, s čimer se bo tekočina enakomerno
porazdelila po celotni površini očesa. Po uporabi
vsebnik zaprite s pokrovčkom.

Primerno za uporabnike
kontaktnih leč

Suhe oči
Oko je eno izmed najpomembnejših človekovih čutil, saj nam
omogoča zelo natančno zaznavanje okolice. Pomembno je, da je na
njegovi površini v vsakem trenutku zadostna količina solzne tekočine.
Včasih pa oči postanejo suhe, pekoče in utrujene. To običajno opazimo
pri branju ali vožnji, saj se moramo naprezati, da obdržimo ostro sliko.

Kapljice, ki hitro navlažijo in
osvežijo oči
A.Vogel Kapljice za oči pomagajo odpravljati suhost oči. Vsebujejo
kombinacijo hialuronske kisline in ekstrakta navadne smetlike
(Euphrasia officinalis), ki pomagata navlažiti oko, ublažiti draženje in
ohranjati zadostno količino solzne tekočine.
A.Vogel Kapljice za oči
1 mg/ml hialuronske kisline
Odmerjanje
Odrasli: v vsako oko kanite po eno kapljico
4- do 5-krat dnevno.
Otroci, starejši od 12 let: v vsako oko kanite po
eno kapljico 1- do 2-krat dnevno.

Kaj povzroča suhe oči
Naše oko ohranja vlažnost s pomočjo mežikanja - ob vsakem mežiku
se namreč po očesu razporedi plast solzne tekočine. Pri dolgotrajni
uporabi računalnika ali gledanju televizije pa mežikamo redkeje, zato
se plast solzne tekočine stanjša. Takrat občutimo suhe oči, čemur se
običajno pridružita še pekoč občutek in utrujenost oči. Dejavniki, kot
so centralno ogrevanje, uporaba klimatskih naprav, alergogene snovi
(cvetni prah), starost in uporaba kontaktnih leč, suhost oči le še
poslabšajo.

A.Vogel Kapljice za oči Extra Intense
Pri zelo suhih, pekočih in utrujenih očeh
Hitro navlažijo in osvežijo oko.
Dovolj je že ena sama kapljica v vsako oko!
Pomagajo ohranjati zadostno količino
solzne tekočine na očesu.
Kapljice ščitijo oko pred čezmernim hlapenjem
solzne tekočine.
Priročen vsebnik z odmernim sistemom.
Odmerjanje kapljic za oči je preprosto. Z enim pritiskom na dno se
sprosti ena kapljica.
Sestava brez konzervansov.
Kapljice so sterilne. Vsebnik ima poseben filter, ki prečisti zrak, ki med
sproščanjem kapljic prehaja iz zunanjosti v notranjost. Kapljice zato
ostanejo sterilne ves čas uporabe in konzervansi niso potrebni.
Po prvem odprtju vsebnika so kapljice uporabne še 6 mesecev.

A.Vogel Kapljice za oči Extra Intense
2 mg/ml hialuronske kisline

Primerno za dolgotrajno uporabo.
Ker v kapljicah ni konzervansov, jih lahko uporabljamo dolgotrajno.
Priporočamo vam, da se posvetujete z zdravnikom, če simptomi
trajajo več kot 30 dni.

Odmerjanje
Odrasli: v vsako oko kanite po eno kapljico
do 5-krat dnevno.

Ne zameglijo vida.
Po uporabi lahko normalno gledamo.
Primerno za uporabo med nosečnostjo in dojenjem.
Kapljice za oči lahko v predpisanih odmerkih uporabljate tudi med
nosečnostjo in dojenjem.

