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Mikä on tearsagain®?
tearsagain® on liposomisilmäsuihke. tearsagain® rauhoittaa kuivia ja ärtyneitä silmiä tasapainottamalla silmän kyynelkalvon
lipidikerroksen ja estämällä kosteuden haihtumisen silmästä.
Mitä tearsagain® sisältää?
Ainesosat: soijalesitiini, natriumkloridi, etanoli, fenoksietanoli, A-vitamiini (palmitaatti), E-vitamiini ja aq purif.
Mihin tearsagain® auttaa?
tearsagain® tasapainottaa kyynelkalvon lipidikerroksen ja parantaa silmän ja silmäluomen kosteutta. tearsagain® auttaa
ympäristön aiheuttamaan silmien kuivumiseen, väsyneisiin silmäluomiin, hiekan tuntuun silmissä ja polttaviin kutiaviin
silmiin. tearsagain® tekee myös piilolinssien käytöstä miellyttävämpää.
Ennen tearsagain®-suihkeen käyttöä
Älä käytä tearsagain®-tuotetta, jos olet allerginen (yliherkkä) jollekin tuotteen ainesosalle.
Miten käytät tearsagain® suihketta?
Suihkauta tearsagain®-suihketta 1–2 kertaa suljetuille silmäluomille. Pidä suihkesuutin noin 10 cm:n päässä silmistä. Älä
suihkuta suoraan avoimeen silmään, äläkä myöskään kosketa suuttimella silmää. Jos käytät tearsagain®-suihketta meikin
kanssa, suihkauta tuotetta vain kerran ja pidä suutin noin 20 cm:n päässä silmästä.
Annostelu
1–2 suihketta suljetulle silmäluomelle 3–4 kertaa päivässä. Tarvittaessa tearsagain®-suihketta voi käyttää useammin.
Muiden silmätuotteiden samanaikainen käyttö
tearsagain®-suihketta ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden silmätuotteiden kanssa. Jätä vähintään 10 minuutin tauko
tuotteiden välille, jos käytät useampia silmätuotteita samaan silmään.
Muut tiedot
Vakuumipumpun ansiosta tearsagain® suihketta voi käyttää useampi henkilö samasta pullosta.
Metallisinetin lasipullon ja suihkesuuttimen välillä tulee olla ehjä, kun aloitat käytön.
Teknisistä syistä pulloa ei voi tyhjentää kokonaan. Annetun tilavuuden takaamiseksi pullo on ylitäytetty.
Kun käytät tearsagain®-suihketta ensimmäistä kertaa, suihkauta 3–4 kertaa ilmaan, jotta
suihkeputki täyttyy.
Suihkepullo sisältää 10 ml.
Säilytys
Säilytä 2°C – 25°C.
Ei lasten saataville tai ulottuville.
Tuote säilyy 6 kuukautta avaamisesta.
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
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