
Dråper om dagen
Anbefales til alle med tørre øyne  
uansett alvorlighetsgrad

6 ganger mer effekivt sammenlignet med hyaluronsyre

• Effekten varer i 4 timer sammenlignet med 40 minutter 
   for hyaluronsyre
• Behøver ikke dryppe så ofte 
• Stabiliserer tårefilmen lenger 

Kan brukes 
med kontakt-

linser

Unik flaske 

  Enkelt å dryppe i øyet 

  Åpnet flaske kan brukes opptil 3 måneder 

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

Myke pipetter
   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
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Thealoz Duo hjelper tårefilmen med å komme i balanse takket være de natur-
lige innholdsstoffene trehalose og hyaluronsyre. Det er de eneste øyedråpene 
med den unike kombinasjonen av naturlig cellebeskyttelse og smøring.

Mer enn bare fukt

Trehalose beskytter hornhinnens celler mot uttørking

Hyaluronsyre smører og fukter med langvarig lindring

Helt uten konserveringsmiddel

VÆR SNILL MOT ØYNENE

Konserveringsmiddel i øyedråper  
kan skade den sensitive øyestrukturen  
og føre til plager med tørre øyne.  
Derfor har vi i Théa utviklet øyedråper  
helt uten konserveringsmiddel.

... og gel på natten
Ekstra  

langvarig 
effekt

Anbefales for middels til alvorlige  
plager med tørre øyne.

Thealoz Duo Gel er den første øyegelen med trehalose, 
hyaluronsyre og karbomer. 

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.

Tid (minutter)
0

100

110

120

130

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Re
la

tiv
 fo

ra
nd

rin
g 

av
 tå

re
fil

m
en

s 
ty

kk
el

se
 (%

)

 Thealoz Duo
    Hyaluronsyre



X

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

Uten konserveringsmiddel

Med trehalose  
fra naturen

Unik kombinasjon 
 av cellebeskyttelse  

og smøring

Uten konserveringsmiddel

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

Kombiner derfor med Blephaclean våtservietter.

Kombiner Thealoz Duo med Blephaclean våtservietterThealoz Duo både smører og beskytter øynene

Når øyet blir tørt kompenserer hornhinnens celler mangelen på vann for at øyet skal få mer fukt. På sikt 
fører dette til at cellene tørker ut og dør. Derfor er det viktig å tilføre fukt, men også å beskytte disse cellene. 
Thealoz Duo gjør tårefilmen tykkere og mer stabil. På denne måten kan tårefilmens balanse gjenopprettes og 
symptomene på tørre øyne lindres.1

Hornhinnens celler  
med trehalose

Tårefilm

Hornhinnens  
uttørkede celler

TÅREFILM I BALANSEØYETØRRHET

Hva gjør hyaluronsyre?
  Smører med langvarig lindring
  Reduserer fordampningen av tårer
  Binder fukt til øyet

Hva gjør trehalose?
 Trehalose beskytter hornhinnens celler mot uttørking
  Trehalose finnes i mange planter og hjelper de med  
å overleve i tørre miljøer 

Thealoz Duo – unik kombinasjon av naturlig cellebeskyttelse og smøring

Du trenger mer enn bare fukt!


