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THEALOZ DUO®

– ETT HELT NYTT SÄTT ATT BEHANDLA TORRA ÖGON
Nu finns ett helt nytt sätt att behandla torra ögon. Thealoz Duo® ögondroppar skyddar,
smörjer och återfuktar ögonen helt utan konserveringsmedel. Thealoz Duo®
innehåller de naturliga ämnena trehalos och hyaluronsyra som ger dubbelt skydd
mot torra ögon.
”Många svenskar besväras av torra ögon. Nu finns ett naturligt sätt att få långvarig lindring. Thealoz Duo®
innehåller cellskyddande trehalos och smörjande och återfuktande hyaluronsyra. Ögondropparna är
dessutom helt fria från konserveringsmedel”, säger Eric Iwar, affärsområdeschef Sverige på Théa Nordic.
Torra ögon drabbar mellan 10 och 15 procent av alla vuxna.1 Besvären kan uppstå i form av sveda, klåda,
skav och irritation och orsakas av olika faktorer. I de flesta fall krävs behandling med ögondroppar som
smörjer, återfuktar och skyddar cellerna. Eftersom besvären ofta är återkommande rekommenderas
konserveringsmedelsfria ögondroppar.

THEALOZ DUO® – DUBBELT SKYDD MOT TORRA ÖGON
Thealoz Duo® ögondroppar är ett helt nytt sätt att behandla torra ögon. Dropparna
ger dubbelt skydd och långvarig lindring genom två naturliga molekyler: trehalos
och hyaluronsyra.
•	Trehalos är den första molekylen som stabiliserar och skyddar hornhinnans epitel
celler från uttorkning.2 Finns i många växter och hjälper dem att överleva i torra miljöer.
•	Hyaluronsyra förbättrar återfuktning och smörjning av hornhinnans yta. 3
Finns naturligt i ögat och har unika egenskaper att binda vatten.

VEM SKA ANVÄNDA THEALOZ DUO®?
Thealoz Duo® rekommenderas till personer med milda till svåra besvär med torra ögon. Produkten är fri från
konserveringsmedel tack vare en unik flaska. Det gör ögondropparna extra skonsamma så att de även kan
användas av kontaktlinsbärare. Innehåll: 10 ml = 300 droppar. Dosering: 1 droppe i varje öga, 4–6 gånger om
dagen eller så ofta som det behövs.
Försäljningsställen:
Thealoz Duo® säljs receptfritt på apotek och hos många optiker. Rekommenderat cirkapris: 169 kr/10 ml flaska.
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