NATURENS EGEN MÅTE Å
BESKYTTE SEG
I en øyedråpe har vi fanget naturens egne måter å
beskytte seg fra uttørking. ThealozDuo inneholder trehalos, det første molekyl som stabiliserer og beskytter
hornhinnens celler, kombinert med hyaluronsyre som
smører og fukter hornhinnens overflate.
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UNIK FLASKE UTEN
KONSERVERINGSMIDDEL
Filtermembran som hindrer
spredning av bakterier.

ThealozDuo inneholder
ikke konserveringsmiddel som gjør øyedråpene
ekstra skånsomme for øyet
og kan brukes av kontaktlinsebærere.

Åpnet flaske kan brukes i
opptil 3 måneder.
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®

SYSTEM

THE MOST WIDELY USED PRESERVATIVE-FREE
BOTTLE IN THE WORLD

ØYEDRÅPER SOM BESKYTTER MOT UTTØRKING
BÅDE FRA INNSIDEN OG UTSIDEN
ThealozDuo representerer en ny måte å behandle tørre og skadede
øyne. Inspirasjonen kommer fra naturen. For å hjelpe tårefilmen tilbake
i balanse brukes to naturlige molekyler som hovedingredienser, trehalos
og hyaluronsyre.

TREHALOS

HYAKURONSYRE

Finnes i mange planter og
hjelper disse i å overleve
i tørre miljøer. Trehalos
virker gjennom å beskytte
og stabilisere cellemembranen slik at cellene kan
fungere optimalt.

Finnes naturlig i menneskets øye og har unike
egenskaper i å binde vann.
De viktige vannbindende
egenskapene hjelper til
å smøre øyet gjennom å
beholde tårevæsken på
overflaten.

Frisk celle
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TØRRE ØYNE
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Tørrhet, svie, kløe og
tåreflod er bare noen
av symptomene ved
tørre øyne. Ubehaget
er ofte kronisk og
varierer i alvorlighetsgrad. Årsaken anses
å være at tårefilmen
på øyets overflate blir
ustabil på grunn av
uttørking.

Tårefilm
Hornhinnens
celle

Cellemembran
med trehalos

FØR

ETTER THEALOZ DUO®

Tårefilmen utsettes for uttørking.
Hornhinnens celler kompenserer
for mangelen på vann i tårefilmen
som igjen medfører at cellene
skades eller dør.

Trehalos stabiliserer og beskytter
horhinnens celler fra uttørking. Hyaluronsyre gir god fukting og smøring
av hornhinnens overflate. Sammen
gir disse molekylene en langvarig
lindring og forkorter tilhelningstiden
hos hornhinnens celler. Tårefilmen
får hjelp i å komme tilbake i balanse.
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