
 

 

EYESTIL SPRAY 

EYESTIL SPRAY este o soluție oftalmică sterilă, lubrifiantă și calmantă pe bază de lipozomi, Perilla 

și hialuronat de sodiu. Conferă prospețime și confort în caz de ochi uscați, iritați și roșii și poate fi 

folosit ca adjuvant în cazul tratamentelor cu antihistaminice.  

Acțiunea combinată a lipozomilor și a hialuronatului de sodiu (sare a acidului hialuronic) 

stabilizează și reface filmul lacrimal, păstrând suprafața oculară mai hidratată și mai lubrifiată. 

Datorită proprietăților sale, Perilla ajută la ameliorarea simptomelor de iritații oculare.  

 

UTILIZARE PRECONIZATĂ 

Adjuvant în tratamentul conjunctivitei alergice, ameliorează simptomele de ochi uscați, iritați și 

roșii:  

• conferind prospețime și confort în cazul simptomelor de iritație oculară 

• prevenind deshidratarea suprafeței oculare 

• restabilind homeostazia suprafeței oculare și filmul lacrimal, afectate de factorii de stres 

din mediu precum aerul condiționat, expunerea la vânt, praf, alergeni, poluare și de 

obosirea ochilor din cauza purtării prelungite a lentilelor de contact, utilizării computerelor 

și din cauza condițiilor de iluminare nefavorabile, etc. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

• Spălați-vă bine mâinile înainte de utilizare. 

• Țineți flaconul bine cu degetul mare sau arătător ferm pe vârf și acordați atenție să nu 

astupați orificiul vârfului pulverizator. 

• Țineți flaconul la o distanță de aproximativ 10 cm față de ochi. 

• Aplicați pe ochiul închis, apăsând ferm vârful flaconului pentru a permite pulverizarea 

corespunzătoare a soluției. 

• Pulverizați produsul o dată sau de două ori la fiecare aplicare.  

• Se recomandă utilizarea produsului de trei sau patru ori pe zi, timp de trei sau patru zile 

consecutiv. 

• Scoateți lentilele de contact înainte de aplicarea produsului. 

 

AVERTISMENTE 

• Nu utilizați produsul în caz de sensibilitate la oricare din ingredientele acestuia. 



 

 

•  În caz de iritare a ochilor întrerupeți utilizarea produsului și cereți sfatul medicului. 

• Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. 

• A nu se înghiți. 

• A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

• A se păstra departe de surse de căldură, în loc uscat și la temperaturi cuprinse între 2 și 

25°C. 

• Nu atingeți suprafața ochiului cu vârful flaconului. 

• Închideți bine flaconul după utilizare. 

• Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 28 zile 

• A nu se utiliza produsul după data expirării înscrisă pe flacon. 

• Acest produs este în mod normal destinat utilizării continue timp de cel mult 30 de zile; 

dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului 

COMPOZIȚIA  

PER-LIP® , hialuronat de sodiu, edetat disodic, PHMB, PEG-400, acid boric, tetraborat de sodiu, apă.  
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