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EYEYE I-MAXX 
Nowoczesny system pielęgnacji miękkich soczewek 
kontaktowych silikonowo-hydrożelowych 
 

 Innowacyjny produkt typu All in One. 

 Zawiera opatentowany zestaw przeciwutleniaczy, 
witamin.  

 Zapewnia ostrość widzenia oraz zdrowie oczu. 

 Karnozyna: wspomaga naturalne mechanizmy 
obronne rogówki, przeciwdziała szkodliwemu 
wpływowi wolnych rodników. 

 Prowitamina B5: chroni i wspomaga właściwości 
samoregeneracji uszkodzonych komórek rogówki. 

 Hialuronian: naturalna substancja nawilżająca 
chroni błonę powłoki łzowej oraz ogranicza 
parowanie mogące powodować wysuszanie 
soczewek i oczu. 

 Zalecany do soczewek silikonowo-hydrożelowych. 

 Opakowanie 100 ml – idealne w podróży, np. do 
samolotu. 

 

 

  

SKŁAD: Dexpanthenol, Carnosine, Hyaluronate, PHMB 0,0001%. 
 
OPAKOWANIA: 100 ml, 360 ml, z pojemnikiem na soczewki. 

 

Preparat EYEYE I●MAXX zawiera system Hydraflex™, 
hialuronian, karnozynę oraz prowitaminę B5 
 

Płyn EYEYE I●MAXX został stworzony z myślą o soczewkach wykonanych z materiałów 
nowej generacji*. Stanowi unikalne połączenie naturalnych, wytwarzanych przez organizm 
ludzki substancji. Znacznie poprawia komfort noszenia soczewek.  
  
Trzy naturalne składniki płynu EYEYE I●MAXX zapewniają maksymalną ochronę soczewek 
oraz Twoich oczu: 

 Hialuronian 

 Karnozyna 

 Prowitamina B5 



Producent: Barnaux Healthcare B.V., Vluchtoord 38, NL-5406 XP Uden, HOLANDIA. www.barnaux.com,  www.eyeye.pl 

Wyłączny dystrybutor: SPECTA POLSKA, ul. Transportowa 22, Białystok, tel. 85 7186610, www.specta.pl, biuro@specta.pl 

 

Preparat EYEYE I●MAXX All in One 
 
 
EYEYE I●MAXX to preparat typu All-in-One do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, 
dezynfekcji, płukania, przechowywania, zakładania i nawilżania miękkich soczewek 
kontaktowych* oraz do pielęgnacji oczu. 

 Chroni i korzystnie wpływa na stan fizjologiczny oczu. 

 Zmniejsza dyskomfort wynikający z suchości, przekrwienia i podrażnienia oczu. 

 Dzięki unikalnym właściwościom wiskoelastycznym korzystnie wpływa na 

naturalny film łzowy. 

 Płyn przeznaczony jest przede wszystkim do soczewek niezawierających 

polimerów jonowych, w tym także do soczewek silikonowo-hydrożelowych oraz 

soczewek biokompatybilnych*. 

 

* W większości przypadków płyn EYEYE I●MAXX nie nadaje się do soczewek zawierających 
polimery jonowe, z wyjątkiem soczewek wykonanych z materiału Balafilcon A. 

 

Dlaczego do pielęgnacji Twoich soczewek kontaktowych warto stosować płyn 
EYEYE I●MAXX? 
 

Oczy ludzkie są jednym z najbardziej wrażliwych oraz cennych organów ciała. Codziennie 
wystawione są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, kurz, 
promieniowanie UV czy zanieczyszczenie środowiska.  
  
Czynniki te mogą powodować reakcje alergiczne, podrażnienia oraz przyczyniać się do 
zwiększenia liczby wolnych rodników¹ niszczących komórki oka. To z kolei może skutkować 
pogorszeniem się ich stanu fizjologicznego. 
  
Firma Barnaux Healthcare, wiedząc że dobry stan fizyczny oczu i rogówki zwiększa tolerancję 
na noszenie soczewek, wypracowała formułę płynu EYEYE I●MAXX. 
  
EYEYE I●MAXX to wyjątkowy płyn typu All-in-One, który doskonale czyści i dezynfekuje 
soczewki oraz tworzy środowisko wpływające korzystnie na rogówkę oczu. Płyn chroni 
soczewki przed wyschnięciem, dzięki czemu gwarantuje wyjątkowy komfort ich użytkowania. 
  
 
1 Wolne rodniki to pochodzące ze środowiska zewnętrznego molekuły o szkodliwym działaniu. 
Mogą niszczyć zdrowe komórki, enzymy oraz białka, powodując pogorszenie się stanu 
fizycznego rogówki.  
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W jaki sposób płyn EYEYE I●MAXX ochrania oczy? 

EYEYE I●MAXX zawiera w swoim składzie unikalne zestawienie trzech 
naturalnych, wytwarzanych przez organizm ludzki składników: 
 

 

 

KARNOZYNA 

Zawarta w preparacie EYEYE I●MAXX karnozyna wspomaga naturalne 
mechanizmy obronne rogówki oczu, przeciwdziała szkodliwemu 
wpływowi wolnych rodników. Wytwarzany przez organizm człowieka 
naturalny przeciwutleniacz, obecny w komórkach oczu. 
 
Karnozyna tworzy środowisko, które umożliwia usunięcie wolnych 
rodników pochodzenia zewnętrznego. Dzięki jej obecności w składzie 
płynu uszkodzone komórki oczu mają większą możliwość naturalnej 
regeneracji. 
 
 

 

PROWITAMINA B5 

Jej obecność w płynie EYEYE I●MAXX chroni i wspomaga właściwości 
samoregeneracji uszkodzonych komórek rogówki oczu. Prowitamina 
B5 znana jest ze swojego działania uwadniającego, znakomicie chroni 
soczewki przed wyschnięciem.  
 
Naturalnie występująca w ciele człowieka substancja korzystnie pływa 
na zachodzące w powłoce łzowej oczu procesy regeneracji rogówki. 
 
 

 

HIALURONIAN 

Naturalna substancja nawilżająca, chroniąca błonę powłoki łzowej, 
obecna w składzie EYEYE I●MAXX. Ogranicza parowanie mogące 
powodować wysuszanie soczewek i oczu. Pełni funkcję naturalnego 
„smaru" w ludzkim ciele. Ma zdolność wiązania wody tysiąckrotnie 
przewyższającą jego masę.  
  
Hialuronian posiada unikalne właściwości wiskoelastyczne: staje się 
cieńszy przy zamykaniu powieki, rozszerza się między mrugnięciami. 
Zwiększa zdolność wytwarzania łez, doskonale chroni soczewki przed 
wyschnięciem, zapewnia większy komfort ich użytkowania. 
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Preparat EYEYE I●MAXX 
Pozostałe cechy: 

 

 

 

Doskonały do soczewek silikonowo-hydrożelowych 
 

Dzięki unikalnym składnikom EYEYE I●MAXX soczewki silikonowo-
hydrożelowe oraz soczewki biokompatybilne są czyste, dokładnie 
zdezynfekowane i bezpieczne dla oczu.  
 
Płyn EYEYE I●MAXX efektywnie usuwa osady białkowe, lipidy oraz 
mucyny. System HydraFlex™ zapewnia cienką powłokę wodną na 
powierzchni soczewek, ograniczając gromadzenie się na nich 
zanieczyszczeń. 

 

Efektywna ochrona antybakteryjna 
 

Bakterie mogą pojawić się na soczewkach kontaktowych w wyniku 
kontaktu z rękoma lub pojemnikiem do przechowywania soczewek. 
 

Bardzo ważnym zadaniem preparatu EYEYE I●MAXX jest maksymalne 
ograniczenie rozwoju bakterii oraz zminimalizowanie możliwości 
uszkodzenia powierzchni oczu.  
 

Preparat EYEYE I●MAXX efektywnie chroni oczy przed bakteriami, 
zmniejszając ich obecność do nieszkodliwego poziomu. 
 
 
 

 

Hipoalergiczny płyn do pielęgnacji soczewek 
 

Składniki płynu EYEYE I●MAXX zostały starannie dobrane tak, żeby 
maksymalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz 
podrażnień.  
 
Preparat EYEYE I●MAXX jest bezpieczny pod względem fizjologicznym. 
W przypadku alergii na którykolwiek ze składników tego produktu nie 
zalecamy stosowania płynu. 
 

 


