Oogbevochtiging met HYLO® EYE CARE
Voor de dagelijkse oogverzorging
HYLO CARE® hydraterende oogdruppels zijn door de combinatie van hoge kwaliteit hyaluronaat en
dexpanthenol perfect afgestemd op de behoeftes van droge en overspannen ogen. Door extra vocht
verzorgen ze het oogoppervlak, en het hoornvlies en het bindvlies bij letsel of na een operatie.

HYLO CARE® oogdruppels zijn:
✓ Oog bevochtigend en verzorgend bij gespannen ogen
✓ Ook met contactlenzen goed te combineren, zonder het
gezichtsvermogen te beïnvloeden
✓ Zacht voor het oog omdat ze vrij zijn van fosfaten en
conserveringsmiddelen
✓ Gemakkelijk te doseren dankzij het COMOD® systeem
✓ Hoog rendement en houdbaar tot 6 maanden na opening
Door de herstelbevorderende eigenschappen
zijn HYLO CARE® hydraterende oogdruppels bijzonder goed geschikt bij
licht letsel aan het oogoppervlak.

HYLO FRESH® hydraterende oogdruppels hebben een kalmerend effect op geïrriteerde ogen, en geven
vermoeide ogen nieuwe frisheid.

De voordelen van HYLO FRESH® op een rijtje:
✓ Door hyaluronaat en Euphrasia verlichten de druppels de symptomen
van geïrriteerde ogen, en verfrissen deze de ogen
✓ Goede verdraagzaamheid, ook bij harde en zachte contactlenzen
✓ Zeer zuinig, meer dan 300 druppels per verpakking
✓ Handig COMOD®–systeem
✓ Eenmaal geopend zes maanden houdbaar
✓ Zonder conserveringsmiddelen en fosfaten
HYLO® FRESH hydraterende oogdruppels worden afgestemd op de
behoeften van vermoeide, droge ogen, en geeft ze de nodige frisse boost.
De bestanddelen Euphrasia en hyaluronaat verzorgen de natuurlijke
traanfilm en verlichten klachten als roodheid en
jeuk. HYLO® FRESH hydraterende oogdruppels zijn daarom de ideale
steun voor incidentele overspannen ogen.
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Oogbevochtiging met systeem
HYLO COMOD® hydraterende oogdruppels geven droge ogen het vocht dat ze nodig hebben.

De voordelen van HYLO COMOD® op een rijtje:
✓ Optimale oogbevochtiging door het actieve bestanddeel
natriumhyaluronaat (0,1%) bij lichte tot matig ernstige symptomen van
droge ogen
✓ Eenvoudige toepassing door het praktische COMOD®–systeem
✓ Goede verdraagzaamheid van de druppels bij harde en zachte
contactlenzen
✓ Enorm rendement van meer dan 300 druppels
✓ Eenmaal geopend zes maanden houdbaar
✓ Conserveringsmiddelen- en fosfaatvrij
HYLO COMOD® hydraterende oogdruppels zorgen voor een effectieve en
betrouwbare (her)bevochtiging van droge en pijnlijke ogen. Door het
versterken van de natuurlijke traanfilm worden de ogen langdurig
beschermd tegen ernstige schade als gevolg van uitdroging. Zo
zijn HYLO COMOD® hydraterende oogdruppels de optimale oplossing bij
klachten van droge ogen.

HYLO® GEL hydraterende oogdruppels zijn afgestemd op de speciale behoeften bij chronisch droge
ogen en ernstige gevallen van droge ogen.

De voordelen van HYLO® GEL op een rijtje:
✓ Intensieve en langdurige oogbevochtiging met 0,2% hyaluronaat bij
sterke en aanhoudende klachten van droge ogen
✓ Verzorgt het herstel van het oogoppervlak na de operatie
✓ Vrij verkrijgbaar, maar kunnen ook worden voorgeschreven bij
beschadiging van de traanklier, verschillende auto-immuunziekten,
onvolledige ooglidsluiting (lagophthalmus) en verlamming van de
gezichtszenuw (facialisparese)
✓ Geen belemmering van het gezichtsvermogen
✓ Hoog rendement van minstens 300 druppels
✓ Gemakkelijk te doseren met het COMOD® system
✓ Zonder conserveringsmiddelen en fosfaten
HYLO® GEL hydraterende oogdruppels zorgen voor een betrouwbare
bevochtiging van het oogoppervlak, en beschermt tegen uitdroging en
beschadiging.
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Bescherming ‘s nachts
VitA POS® oogzalf is de nachtelijke verzorging voor de droge, gevoelige ogen, en is geschikt voor wie ’s
ochtends last heeft van korstjes en afzetting aan de ooglidrand.

Het bijzondere van VitA POS® oogzalf:
✓ Intensive verzorging en herstel van droge en geïrriteerde ogen
✓ Voorkomt het vastkleven van de oogleden tijdens de slaap, en
beschermt het oogoppervlak
✓ Kan ’s nachts worden toegepast (meer over de toepassing van
oogzalf)
✓ Met vitamine A
✓ Zonder conserveringsmiddelen en fosfaten
VitA POS® oogzalf is afgestemd op de behoeftes bij droge ogen, en
kan ’s ochtends bij het openen van de ogen een vervelend
schuurgevoel voorkomen. VitA POS® oogzalf is bijzonder geschikt
voor gebruik tijdens de slaap. Overdag raden wij hydraterende
oogdruppels aan als HYLO COMOD® of HYLO® GEL.

Bevochtiging en stabilisatie van de lipidelaag
HYLO® DUAL oogdruppels met hyaluronaat en ectoïne bevochtigen de ogen langdurig, en
beschermen zo effectief tegen irritaties uit de omgeving.
De bijzondere eigenschappen van HYLO® DUAL oogdruppels op een
rij:
✓ Intensieve bevochtiging van droge en geïrriteerde ogen
✓ Stabilisatie van de lipidelaag van de traanfilm
✓ Aanhoudende bescherming tegen hernieuwde uitdroging
✓ Verzorging van de lichaamseigen weerstand tegen
ziekteverwekkers, allergie veroorzakende en irriterende stoffen
✓ Bevatten ectoïne dat ontstekingsprocessen afremt
✓ Hoog rendement dankzij het COMOD®–systeem
✓ Vrij van conserveringsmiddelen en fosfaten
HYLO® DUAL oogdruppels zijn bijzonder goed geschikt bij droge
ogen die extra geïrriteerd zijn door overgevoeligheidsreacties. Om
geïrriteerde ogen ook ’s nachts te verzorgen, raden
wij VitA POS® oogzalf aan.
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Intelligente verzorging en herstel
HYLO PARIN® oogdruppels met hyaluronaat en heparine worden gebruikt voor de bescherming en het
herstel van droge, geïrriteerde ogen.
Kenmerken van HYLO PARIN® oogdruppels:
✓ Effectieve bevochtiging en verzorging van geïrriteerde ogen met
hyaluronaat, heparine en glycerol
✓ Moeiteloos knipperen bij terugkerende klachten zoals een brandend
gevoel, jeuk en zandkorrelgevoel
✓ Eenvoudige toepassing van de druppels door het
praktische COMOD®–systeem
✓ Zeer hoog rendement (minstens 300 druppels per flesje)
✓ Zonder conserveringsmiddelen en fosfaten
HYLO PARIN® oogdruppels zijn geschikt bij terugkerende klachten van
droge ogen. Bij zeer ernstige, aanhoudende klachten
zorgen HYLO® GEL oogdruppels voor intensievere verzorging en
bescherming.

