
TYP AV PRODUKT? Ögondroppe Ögongel Ögondroppe

VILKEN TYP AV BESVÄR HAR 
KONSUMENTEN?

    Lätta/medel, behov av fukt          Medel/medelsvåra, behov av en smörjande 
och återfuktande produkt nattetid.

       Medel/svåra besvär, verkar på tårfi lmens tre 
lager (mucinlagret, vätskelagret och lipidlagret). Kan 
med fördel användas av de som anser att en fukt-
givande droppe inte ger tillräcklig eff ekt.

VILKA AKTIVA SUBSTANSER/
INGREDIENSER INNEHÅLLER 
PRODUKTEN?

Hyaluronsyra Karbomer, dexpantenol (provitamin B5) Hyaluronsyra, karbomer, glycerid, triglycerin

INNEHÅLLER PRODUKTEN 
KONSERVERINGSMEDEL?

Ja, konserveringsmedlet Oxyd som dock omvandlas 
till vatten, syre och naturliga salter när det når ögat.

Ja. Produkten innehåller konserveringsmedlet 
Cetrimid.

Nej. Produkten har en ”airless” pump vilket möjliggör 
att den är utan konserveringsmedel.

KAN ANVÄNDAS MED 
KONTAKTLINSERNA I?

Ja Nej, används gärna på kvällen efter ev. kontaktlinser 
är urtagna. Vid användning dagtid; ta ur linserna 
och vänta ca 15 minuter innan de sätts tillbaka igen.

Tips, använd gärna produkten på morgonen innan 
kontaktlinserna sätts i. Vid kontaktlinsanvändning, ta 
ur kontaktlinserna, applicera produkten och vänta ca 
15 minuter innan linserna sätts i. 

NÄR KAN PRODUKTEN 
ANVÄNDAS?

Vid behov, hur många gånger som helst under dagen. Kan med fördel användas under natten, applicera 
då 15 minuter innan sänggående. 

Vid behov, hur många gånger som helst under dagen.

HÅLLBARHET, ÖPPNAD 
FÖRPACKNING

2 månader (60 dagar) 1,5 månad (45 dagar) 3 månader (90 dagar)

FÖRPACKNINGSSTORLEK  10 ml  10 g  10 ml

TIPS En bra fuktgivande ögondroppe för användning dag-
tid och med kontaktlinserna i. Kombinera gärna med 
Oxyal Care nattetid för bästa eff ekt.

Kombinera gärna med Oxyal & Oxyal Triple Action 
dagtid.

En djupgående och långtidsverkande ögondroppe 
som verkar på tårfi lmens tre lager. Studie* visar att 
hela 80% av de som upplever torra ögon har problem 
både med lipidlagret och vätskelagret vilket gör att 
denna produkt kan hjälpa en bred målgrupp som inte  
upplever tillräcklig eff ekt av en fuktgivande droppe.  
Kombinera gärna med Oxyal Care Gel nattetid. För 
kontaktlinsanvändare kan denna produkt med fördel 
användas på morgonen innan kontaktlinserna sätts i.

OXYAL TRIPLE 
ACTION
ÖGATS DAGKRÄM, 
långtidsverkande/
vårdande/djupgående

LÖSNİNGAR FÖR TORRA OCH TRÖTTA ÖGON (DYGNET RUNT)

*E.M. Messmer The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease. 
Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82. 
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