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חדש ללא מרשם רופא !
טיפות עיניים לטיפול בדלקות ואלרגיה בעיניים

פתרונות טבעיים ולזמן ממושך לבעיות עיניים נפוצות

העיניים הן האוצר היקר ביותר שניתן לנו. זיהום אויר, פולן, אלרגנים מסוגים שונים, גופים זרים החודרים לעיניים, חשיפה לשמש חזקה, 
חשיפה ממושכת למסכי טלויזיה או מחשב, גירויי ממגע עם כלור בבריכת השחייה או שימוש ממושך בעדשות מגע, כל אלו גורמים לבעיות 

עיניים כמו דלקת, אלרגיה, אודם, דמע, רגישות לאור, תחושת צריבה בעין ועוד.
נוה פארמה פיתחה סדרת תכשירים המטפלים בבעיות אלו, בעלי יעילות ממושכת. סדרת נַוֵה-וִיזְ’ן מורכבת מ-3 סוגי טיפות עיניים על בסיס 

טבעי, מבוססות על תמציות מטוהרות של צמחי מרפא. סדרת נַוֵה-וִיזְ’ן מספקת הגנה ומביאה להקלה ברוב בעיות העיניים הנפוצות.

לשימוש במצבי אלרגיה והקלה בתחושת גרד ואי נוחות בעין הנגרמת מחשיפה 
לאלרגנים כמו פולן או אבק.

הקלה מהירה וממושכת במצבים של אלרגיה, הקלה מיידית בתחושת גרד, צריבה או 
חדירה של גוף זר לעין.

נוסחה טבעית המבוססת על תערובת של קלנדולה והממליס.
תמצית ההממליס הטבעית, מחטאה ומרגיעה. הקלנדולה, ידועה כמזרזת את תהליך הריפוי. 

שילוב שני המרכיבים הטבעיים, מביא להקלה מיידית, הפסקת הגירוי והרגעת העין.

לשימוש במצבי דלקת, אדמומיות או גירוי חזק בעין.
הקלה טבעית מהירה וממושכת במצבים של דלקת, אודם, נפיחות וגירוי בעין.

נוסחה טבעית המבוססת על תמציות טהורות מפרחי קמומיל ויופרזיה
.)Chamomile & Euphrasia(

רבות.  שנים  העין  של  וההרגעה  ריפוי  החיטוי,  בתכונות  ידועים  והיופרזיה  פרחי הקמומיל 
שילוב תמציות בתכשיר, מסייע בטיפול בדלקת, גירוי ואודם בעיניים.

לטיפול ביובש בעין ותחושת אי נוחות או עייפות.
נוסחה טבעית המבוססת על תערובת של חומצה היאלורונית ותמצית אלו-ורה.

 )viscoelastic( חומצה היאלורונית ידועה כלובריקנט טבעי ובעלת תכונות ויסקו-אלסטיות
מופלאות המשמרות את הלחות הטבעית בעין תוך יצירת פילם המכסה את גלגל העין במרכיב 

לחות והגנה. תוספת אלו-ורה, משמשת לריפוי והרגעת הגירוי בעין ונוגדת דלקת. 
שימוש ב-DryEye יוצר מעטה לחות לזמן ממושך בכל שטח הפנים של העין להגנה ושמירה 

על בריאות העין.
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המהפכה בטיפול בבעיות עיניים נפוצות

אנו גאים להציג תכשיר חדש בסדרה

OptiMist  אופטימיסט - הנו תרסיס לעיניים על בסיס טבעי המבוסס 
על פורמולה צמחית ייחודית המסייעת להקלה במצבי דלקת, אלרגיה, צריבה, 

גרד, דמע, יובש, אודם, עייפות ואי נוחות בעיניים. 

OptiMist  אופטימיסט מהווה פריצת דרך משמעותית בהיותו, שיטת מתן 
תכשיר לעיין בתרסיס עדין.

שיטת מתן זו, מהווה תחליף לטיפות העיניים המסורתיות. 
אופן השימוש כתרסיס, משפר את קלות האפליקציה לעיין ע”י הפחתת עוצמת הרפלקס לסגירת העין הנוצר בעת 

מתן טיפות. לכן,  OptiMist  אופטימיסט קל ליישום במיוחד למתקשים בשימוש בטיפות עיניים.

בישראל  לשימוש  מאושר  המצליחה   NAVEH VISION בסדרת  נוסף  תכשיר  הינו  אופטימיסט    OptiMist
כאביזר רפואי )אמ”ר 6260408(.

הוראות שימוש: יש לרסס לעבר העין מהצד )ולא מחזית העין( 6-3 פעמים ביום, שתי לחיצות לכיוון העין מהוות 
מנת הטיפול )מקבילות למתן טיפה אחת(.

הרכב: תמיסה סטרילית, מכילה תמציות צמחים מימיות מפרח הקמומיל ויופרזיה.
 .)Chamomile & Euphrasia Extracts(

מק”ט ירפא: 76267   בר קוד OptiMist7290014065284  אופטימיסט
מחיר ירפא לרוקח: 38.07 ₪ 

מחיר לצרכן כולל מע”מ: 59.90 ₪
הפצה נאופארם-פרומדיקו.

www.navehpharma.co.il    1-700-503-503 :שירות לקוחות
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