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 Blephasol
Loção micelar.
Higiene diária das pálpebras sensíveis.
Frasco de 100 ml.
Apresentação:
Loção micelar para limpeza das pálpebras 
sensíveis.
Frasco de 100 ml.
Para aplicação cutânea.
Propriedades e indicações:
BLEPHASOL é recomendado para a 
higiene diária das pálpebras sensíveis e, 
nomeadamente, do bordo palpebral livre.
Graças às suas propriedades micelares, 
BLEPHASOL atua mecanicamente, eliminando 
as impurezas, crostas e maquilhagem das 
pálpebras e da raiz das pestanas.
Não contém álcool (etanol). BLEPHASOL 
limpa suavemente, sem irritar os olhos nem 
agredir as camadas exteriores da epiderme, 
que asseguram a proteção da pele contra as 
agressões exteriores (frio, sol, suor, alergénios, 
poluentes, etc.).
Não perfumado e não gorduroso. Não é 
necessário lavar com água após utilização.
BLEPHASOL pode ser recomendado aos 
utilizadores de lentes de contacto.
Modo de emprego:
Em média, duas vezes por dia, de manhã 
e à noite, ou sempre que deseje limpar as 
pálpebras.
Para limpeza e desmaquilhagem das 
pálpebras sensíveis:
Em frente de um espelho:
1- Aplicar delicadamente 

uma compressa 
hidrófila humedecida 
com BLEPHASOL nas 
pálpebras e na raiz das 

pestanas, com o olho 
fechado.

2- Massajar delicadamente as 
pálpebras com pequenos 
movimentos circulares, 
a fim de eliminar todas 
as impurezas e extrair o 
conteúdo das glândulas 
palpebrais.

3- Puxar ligeiramente as 
pálpebras e, em seguida, 
aplicar delicadamente 
no bordo interno das 
mesmas, com uma nova 
compressa ou um cotonete 
humedecidos com 
BLEPHASOL para eliminar 
as impurezas alojadas na 
raiz das pestanas.

4- Repetir estas etapas em relação ao outro 
olho, utilizando uma nova compressa.

Não é necessário lavar com água após 
utilização.
Precauções especiais:
Não ingerir, não aplicar diretamente nos olhos, 
manter afastado das crianças.

 Blephasol
Lozione micellare.
Igiene quotidiana delle palpebre sensibili.
Flacone da 100 ml.
Presentazione:
Lozione micellare per la pulizia delle palpebre 
sensibili. Flacone da 100 ml.
Per applicazione cutanea.
Proprietà e indicazioni:
BLEPHASOL è raccomandato per 
l’igiene quotidiana delle palpebre sensibili 
particolarmente del bordo libero palpebrale.
Grazie alle sue proprietà micellari, BLEPHASOL 
agisce meccanicamente ed elimina le impurità, 
la sporcizia, le croste e il trucco presenti sulle 
palpebre e alla radice delle ciglia.
Esente da alcol (etanolo), BLEPHASOL pulisce 
con delicatezza, senza irritare gli occhi, né 
aggredire gli strati esterni dell’epidermide che la 
proteggono dalle aggressioni esterne (freddo, 
sole, sudore, allergeni, inquinanti vari...).
BLEPHASOL non è profumato né grasso e non 
occorre sciacquare dopo l’uso.
BLEPHASOL puo’ essere raccomandato ai 
portatori di lenti a contatto.
Istruzioni per l’uso:
In media, due volte al giorno, mattina e sera o 
ogni volta che si desidera pulire le palpebre.
Per la pulizia e lo strucco delle palpebre 
sensibili:
Di fronte ad uno specchio:
1- Applicare con delicatezza una compressa 

idrofila imbevuta di 
BLEPHASOL sulle 
palpebre e sulla base delle 
ciglia chiudendo l’occhio.

2- Massaggiare delicatamente 
le palpebre con piccoli 

movimenti circolari per 
eliminare tutti i residui ed 
espellere il contenuto delle 
ghiandole palpebrali.

3- Tirare leggermente le 
palpebre quindi stropicciare 
con delicatezza il bordo 
interno delle palpebre con 
una nuova compressa o 
un cotton fioc imbevuto di 
BLEPHASOL per eliminare 
le impurità presenti alla 
base delle ciglia.

4- Ripetere le stesse 
operazioni per l’altro occhio 
utilizzando una nuova compressa.

Non occorre sciacquare dopo l’uso.
Avvertenze speciali:
Non ingerire, non applicare direttamente negli 
occhi, non lasciare a portata di mano dei 
bambini.




