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Medisch Hulpmiddel

   

  
 

Persoonlijk advies?
T: 0900-246 46 46
W: www.avogel.nl
E: info@avogel.nl

Distributeur
A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
NL-8081 HC  Elburg

Fabrikant
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck, Duitsland

Applicator
Heeft u moeite met druppelen 
in uw oog? Vraag dan de gratis 
applicator aan via de A.Vogel 
gezondheidslijn (0900 - 246 46 46) 
of stuur een mail naar 
info@avogel.nl

Gebruiken bij
Droge, branderige of vermoeide
ogen. Geeft een snelle, aan-
houdende bevochtiging en 
verlichting. Helpt bij het behoud 
van voldoende traanvocht in het 
oog. Ook geschikt voor contact-
lensdragers.

Bevochtigend 
Soms kunnen de ogen droog,
branderig of vermoeid aanvoelen. 
Bijvoorbeeld door computer-
gebruik, verwarming of air-
conditioning, ouderdom of het 
dragen van contactlenzen.

A.Vogel Oogdruppels bevat ingre-
diënten die helpen om de ogen 
vochtig te houden en tegelijkertijd 
een vloeistoffi lm op het oog te 
behouden.

Met Hyaluronan en Euphrasia 
(ogentroost)
A.Vogel Oogdruppels bevat Euphra-
sia (ogentroost) en hyaluronan. Het 
hyaluronan in A.Vogel Oogdruppels 
is van plantaardige oorsprong en 
helpt bij het behoud van voldoende 
traanvocht in het oog.
Dit zorgt voor een snelle, aangena-
me en aanhoudende bevochtiging 
van het oog.

*  Gebaseerd op IRI verkopen MAT 
wk 8 2021. 

Dosering en gebruik
Volwassenen: naar behoefte
tot maximaal 5x daags in beide
ogen 1 druppel.
Kinderen vanaf 12 jaar: 1-2x 
daags in beide ogen 1druppel, 
nadat een arts is geraadpleegd.

A.Vogel Oogdruppels mag zonder 
onderbreking niet langer dan 
30 dagen aaneengesloten 
gebruikt worden. 

Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Unieke druppelfl acon
A.Vogel Oogdruppels is verpakt 
in een unieke druppelfl acon. Dit 
gebruiksvriendelijke druppel-
systeem laat steeds maar één 
druppel vrijkomen, wat het 
doseren heel gemakkelijk maakt. 
In de unieke fl acon blijft de 
vloeistof steriel zonder gebruik 
te maken van conserverings-
middelen, zodat het product ook 
na opening vaak kan worden 
gebruikt.

Gebruik bij contactlenzen 
Als u contactlenzen draagt, hoeft 
u deze niet uit te nemen voor het 
gebruik van de oogdruppels.

Ingrediënten
Hyaluronic acid (1 mg/ml), 
Euphrasia offi cinalis (0,1%), Sodium 
chloride, Boric acid, Disodium 
tetraborate decahydrate, Aqua. 
Geen conserveringsmiddelen.
Geschikt voor veganisten. 

Bewaren
Bewaren tussen 8ºC en 25ºC. 
Buiten het zicht en bereik van 
kinderen houden. 

Niet gebruiken na de 
vervaldatum.

Ten minste houdbaar 
tot einde: zie bovenzijde 
verpakking.

Na opening 6 maanden houdbaar  

Inhoud 10 ml
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STERILE ATERILE A
25˚C

8˚C

10 ml druppels
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KLEURGEBRUIK
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ARTWORK NAAR 

DRUKKER
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TEKSTGROOTTE

Platte tekst: 5,5 pt

Regelafstand:  6,875 pt

Branderweg 5a,

8042 PD  Zwolle
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