
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE 

TOEDIENING

Neem na het openen de tube voorzichtig

tussen duim en wijsvinger.

Houd de tube zo verticaal mogelijk en 

knijp zachtjes totdat 1 druppeltje uit de 

spuitmond in het oog valt.

Voorkom contact van de spuitmond met 

het oog, de oogharen en de vingers.

Lees voor gebruik de bijsluiter,

te downloaden op 

www.alfasan4animals.nl

OCULARIN ®

WWW.ALFASAN4ANIMALS.NL OOGZALF
Vital &  Clear

STAAR JE
NIET BLIND

EINDELIJK DÉ 
OPLOSSING 

IN ZICHT!

Kuipersweg 9
3449 JA Woerden, Netherlands

T +31 348 41 69 45
info@alfasan.nl

Uw dierenarts



OCULARIN ®  

DE NATUURLIJKE 
OPLOSSING IN ZICHT

Dierverzorgingsproduct:
·    Draagt bij tot de instandhouding van een
     normaal gezichtsvermogen
·    Ondersteunt de conditie van het oog
·    Bij geprikkelde, rode en branderige ogen
·    Weldadig en verzachtend voor de oogslijmvliezen

OCULARIN ®  Vital OCULARIN ®  Clear
met

LanoClear ®

Dierverzorgingsproduct:
·    Draagt bij tot de instandhouding van een 
     normaal gezichtsvermogen
·    Ondersteunt de conditie van het oog
·    Bij geprikkelde, rode en branderige ogen
·    Weldadig en verzachtend voor de oogslijmvliezen
·    Ondersteunt bij veroudering van het oog,

Ingrediënten
·    Vitamine A (15.000 IU/g).
·    Extracten van Ogentroost ( Euphrasia- sp) 
     en Kamille ( Matricaria recutita )
·    LanoClear ® , een lanosterol derivaat (20 mg/g)

 

Alleen voor dierenartsen: 
Vraag voor de wetenschappelijke onderbouwing naar de volledige Product sheet for professionals.

Ingrediënten
·    Vitamine A (15.000 IU/g)
·    Extracten van Ogentroost ( Euphrasia- sp) 
     en Kamille ( Matricaria recutita )

GESCHIKT VOOR
HONDEN, KATTEN, KNAAGDIEREN, 

KONIJNEN, REPTIELEN, VOGELS 

EN PAARDEN

DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT

Ocularin ®  Vital

Minimaal 4 maal daags een kleine 

hoeveelheid zalf in het oog aanbrengen, 

gedurende 5 dagen.

Ocularin ®  Clear

Minimaal 4 maal daags een kleine hoeveelheid 

zalf in het oog aanbrengen, gedurende mini-

maal 30 dagen of minimaal één volledige tube.

om scherp te zien

OOGZALF
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