
BLEPHAGEL® Gel hipoalergênico. Higiene diária das pálpebras e dos cílios. Tubo de 

40 g. Conteúdo: Gel para a higiene das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g e 100 

compressas. Composição: Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, carbomer, 

methylparaben. Indicações: BLEPHAGEL®, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida 

suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de 

lentes de contato. Propriedades: BLEPHAGEL®, hipoalergênico (formulado para 

minimizar os riscos de reação alérgica), sem perfume, não é gorduroso, limpa de forma 

adequada as pálpebras. A sua fórmula: • Facilita a aderência do produto; • Produz uma 

agradável sensação de frescor, descongestionando as pálpebras e respeitando o pH da 

pele; • Não deixa resíduos. Precauções de utilização: • Produto destinado a aplicação 

sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho; • Não utilizar em crianças. NÃO USAR 

EM PELE LESIONADA OU IRRITADA. Modo de usar: Em média duas vezes por dia, 

de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras. 1)Aplicar 

uma pequena quantidade de BLEPHAGEL® sobre uma gaze limpa e macia. 2) Frente 

ao espelho, aplicar com delicadeza a gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o 

olho fechado. 3) Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL® sobre 

as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos circulares a fim de 

retirar todos os resíduos. 4) Eliminar o BLEPHAGEL® restante com a ajuda de uma 

gaze limpa. 5) Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas. Reg. 

M.S. nº 2.5203.0006. Importado por: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA 

NACIONAL S/A. Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-

000 – SAC 0800 11 1559 – CNPJ 60.665.981/0001-18 – Farm. Resp.: Daniela Batista 

Paiva – CRF-MG nº 20617. Fabricado por: LABORATOIRES THÉA – 12, rue Louis 

Blériot – 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 – FRANCE / FRANÇA. 


