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Uten konserveringsmiddel

Kombiner Thealoz Duo med Blephaclean våtservietter
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TØRRE ØYNE?
Uten konserveringsmiddel

Med trehalose fra 
naturen

Unik kombinasjon 
av cellebeskyttelse 

og smøring

Uten konserveringsmiddel

Bedre eff ekt med øyelokkrengjøring
Rengjøring av øyelokkene kan forbedre effekten av øyedråper mot tørre øyne, uansett alvorlighetsgrad. 

Kombiner derfor med Blephaclean våtservietter.

www.thealozduo.no 

Uten konserveringsmiddel



Thealoz Duo både fukter og beskytter øynene

I et tørt øye kompenserer hornhinnens celler mangelen på vann for at 
øyet skal få mer fukt. Dette fører til at cellene tørker ut og dør, og gir 
en ubalanse i tårefi lmen.

Trehalose stabiliserer og beskytter hornhinnens celler mot uttørking. 
Hyaluronsyre smører og gjenfukter hornhinnens ytre. Karbomer gjør at 
gelen sitter lenger på øyet. Sammen gir dette en langvarig lindring og 
hjelper tårefilmen med å gjenopprette balansen.1
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FØR ETTER

Ref: 1) Schmidl D. et al. Tear Film Thickness. After Treatment With Artifi cial tears in Patients With Moderate Dry Eye Disease. Cornea 2015, 34: 421-426. 



Tårfilm
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Thealoz Duo - mer enn bare fukt
Thealoz Duo er den eneste øyedråpen som 
inneholder en kombinasjon av cellebeskyttende 
trehalose og smørende hyaluronsyre.

VÆR SNILL MOT ØYNENE

Konserveringsmiddel i øyedråper kan skade 
den sensitive øyestrukturen og føre til plager 
med tørre øyne. Derfor er våre øyedråper helt 
uten konserveringsmiddel.
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Dråper på dagen…                                  …og gel på nattenAnbefales til alle 
med tørre øyne uansett 
alvorlighetsgrad

Effekten av dråpene varer i 
4 timer sammenlignet med 
40 minutter for dråper med kun 
hyaluronsyre. Det betyr at du 
ikke behøver dryppe så ofte. 

Anbefales for middels 
til alvorlige plager 
med tørre øyne

Takket være karbomer sitter 
gelen lenger på øyet enn 
dråper og egner seg derfor 
spesielt godt på natten. Gelen 
kan også brukes på dagtid når 
øynene trenger litt ekstra hjelp 
til å holde på fukten.

Ekstra 
langvarig 

eff ekt
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For mer informasjon www.thealozduo.no 

300
DRÅPER

Unik fl aske
  Enkelt å dryppe i øyet 
   Åpnet fl aske kan brukes 
opptil 3 måneder 

 1 dråpe i hvert øye, 
 4–6 ganger om dagen 

  Klebefri – enkel å dryppe i øyet
  1 dråpe i hvert øye før sengetid  

 eller 2–4 ganger per dag
  En pipette holder til 

 begge øynene

Myke pipetter

Kan anvendes 
sammen med 
kontaktlinser


