SPECJALISTYCZNA PIANKA
DO HIGIENY POWIEK I RZĘS U DOROSŁYCH I DZIECI

Co to jest BlefOX® i do czego służy
BlefOX® to specjalistyczna, delikatna pianka przeznaczona do higieny powiek i rzęs.
BlefOX® pozwala na skuteczne usuwanie z powiek wydzielin, zarówno lipidowych, jak
i suchych, pozostałości komórkowych i innych zanieczyszczeń, które są uwalniane
w stanach zapalnych, takich jak zapalenie brzegów powiek i zapalenie brzegów powiek
z zapaleniem spojówek, co może nasilać stan zapalny. Wydzieliny te są również związane
z rozwojem bakterii wzdłuż brzegów powiek oraz u nasady rzęs, sprzyjającym wytwarzaniu adhezyjnego bioﬁlmu. Następujący po tym stan zapalny może również wpływać
na gruczoły wytwarzające składnik lipidowy ﬁlmu łzowego (gruczoły Meiboma),
powodując suchość oczu z powodu większego parowania łez.
BlefOX® może być również przydatny do oczyszczania powiek i rzęs przed i po
operacji oka.
BlefOX® zawiera LipozonEye (ozonowany olej w liposomach), lioﬁlizowany żel Aloe
Vera, olejek eteryczny Eugenia caryophyllus, który pomaga oczyścić, nawilżyć i odświeżyć
powieki oraz złagodzić objawy podrażnienia spowodowanego procesami zapalnymi.
Dzięki specyﬁcznemu składowi BlefOX®:
• Jest przydatny w zapobieganiu i/lub łagodzeniu objawów chorób oczu, takich jak
zapalenie brzegów powiek, zapalenie brzegów powiek z zapaleniem spojówek, umożliwiając również lepsze nawilżenie powierzchni oka. Ozonowany olej pomaga skutecznie
oczyścić i usunąć bioﬁlm bakteryjny, który tworzy się na powiekach i rzęsach;
• Może pomóc zmniejszyć ryzyko infekcji, wywołanych przez bakterie obecne na
powiekach i rzęsach, przed i po operacji okulistycznej oraz w trakcie zapalenia brzegów
powiek.
BlefOX® może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci.
Pianka nie zawiera substancji zapachowych i może być łatwo nakładana
na powieki i rzęsy.
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