Thealoz Duo både återfuktar och skyddar ögonen

TORRA ÖGON?

Kombinera Thealoz Duo med Blephaclean våtservetter

TÅRFILM I BALANS

ÖGONTORRHET

Bara återfuktning är inte lösningen

film

Tår

Hornhinnas
uttorkade celler

Hornhinnans celler
med trehalos

Utan konserveringsmedel

När ögat blir torrt kompenserar cellerna bristen på vatten för att ögat ska få mer fukt. Det leder på sikt till
att cellerna torkar ut. Därför är det viktigt att både tillföra fukt och skydda cellerna. Thealoz Duo gör tårfilmen
tjockare och mer stabil. På så sätt kan symtomen av torra ögon lindras.1

Thealoz Duo – unik kombination av naturligt cellskydd och återfuktning
Vad gör Trehalos?
Trehalos skyddar hornhinnans celler från uttorkning
Trehalos finns i många växter och hjälper dem
att överleva i torra miljöer

Vad gör hyaluronsyra?
Smörjer med lång verkan
Minskar avdunstningen av tårar
Binder fukt till ögat

Bättre effekt med ögonlocksrengöring
Rengöring av ögonlocken kan förbättra effekten av ögondroppar mot torra ögon,
oavsett svårighetsgrad. Kombinera därför med Blephaclean våtservetter.

www.thealozduo.se
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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Utan konserveringsmedel
Med trehalos
från naturen

Unik kombination
av cellskydd
och smörjning

Mer än bara återfuktning

Droppar på dagen

Thealoz Duo hjälper tårfilmen att komma i balans tack vare de naturliga
ämnena trehalos och hyaluronsyra. De enda ögondropparna med den
unika kombinationen av naturligt cellskydd och återfuktning.

Rekommenderas för alla med torra
ögon oavsett svårighetsgrad

Trehalos skyddar hornhinnans celler mot uttorkning

…och gel på natten
Sveriges
mest sålda
ögondroppar

Rekommenderas för medelsvåra till
svåra problem med torra ögon.
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Thealoz Duo Gel är den första ögongelen med trehalos,
hyaluronsyra och karbomer.

6 gånger effektivare än enbart hyaluronsyra
• Effekten kvarstår i 4 timmar jämfört med 40 minuter
för hyaluronsyra1
• Behöver inte droppas så ofta
• Skyddar ögats tårfilm längre

Tack vare karbomer sitter gelen kvar längre på ögats
yta än droppar och lämpar sig därför särskilt väl
på natten. Gelen kan även användas på dagen när
ögonen behöver extra hjälp att behålla fukten.

Helt utan konserveringsmedel

Relativ förändring av tårfilmens tjocklek (%)

Hyaluronsyra smörjer och återfuktar med långvarig lindring
Mjuka pipetter
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Thealoz Duo
Ögondroppe
med Hyaluronsyra

Klibbfri – enkelt att droppa gelen i ögat
1 droppe i varje öga till natten eller 2–4 gånger per dag
En pipett räcker till båda ögonen
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Unik flaska
VAR SNÄLL MOT ÖGONEN
Konserveringsmedel i ögondroppar kan
skada den känsliga ögonstrukturen och
orsaka besvär med torra ögon. Därför
har vi på Théa utvecklat ögondroppar
helt utan konserveringsmedel.

Enkelt att droppa i ögat
Öppnad flaska kan användas upp till 3 månader
1 droppe i varje öga, 4–6 gånger dagligen

Kan användas tillsammans
med kontaktlinser.

Extra
långvarig
effekt

