EYEYE I-COMFORT
Nowy wielofunkcyjny preparat z Hialuronianem
do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych

Podwójny system dezynfekcyjny, oparty na
PHMB oraz Poliquaternianie.
Wyjątkowy komfort dzięki wysokiej jakości
Hialuronianowi.
Skuteczne usuwanie osadów białek oraz
lipidów.
Nie zawiera żadnych substancji toksycznych
ani odzwierzęcych.
Preparat o neutralnym pH.
Doskonały do pielęgnacji miękkich soczewek
kontaktowych.
Zalecany do soczewek kontaktowych
silikonowo-hydrożelowych.
Opakowanie 100 ml – idealne w podróży.

KŁAD: Polyquaternium, Hyaluronate, PHMB 0,0001%.
OPAKOWANIA: 100 ml, 360 ml, z pojemnikiem na soczewki.

EYEYE I●COMFORT all in one NOWOŚĆ!
Wielofunkcyjny płyn klasy Premium z Hialuronianem do miękkich
soczewek kontaktowych
EYEYE I●COMFORT to płyn wielofunkcyjny z Hialuronianem do czyszczenia, usuwania
osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania i nawilżania
miękkich soczewek kontaktowych.
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NOWY WIELOFUNKCYJNY PŁYN Z HIALURONIANEM
SODU, ZALECANY DO OCZU WRAŻLIWYCH
Zawiera Hialuronian sodu, biopolimer o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych
(będących połączeniem lepkości i elastyczności), poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję
soczewek.
Badania prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej
biokompatybilności preparatu EYEYE I●COMFORT z tkankami oczu i płynami organicznymi.
Płyn produkowany jest w warunkach sterylnych.

System Waterlock skutecznie nawilża soczewki
Płyn wielofunkcyjny EYEYE I●COMFORT, dzięki właściwościom wiązania wody (System
Waterlock), nawilża soczewki nie tylko bezpośrednio po jego zastosowaniu, ale także przez
cały dzień podczas ich noszenia. Zwiększa również komfort, zmniejszając suchość oczu oraz
poziom podrażnień.

Silna formuła czyszcząca zapewnia wyjątkowy komfort
EYEYE I●COMFORT jest innowacyjnym płynem wielofunkcyjnym, łączącym bezpieczeństwo
oraz komfort dzięki systemowi podwójnej dezynfekcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości
Hialuronianu.

Delikatność dzięki zastosowaniu Hialuronianu
Naturalna substancja nawilżająca, jaką jest biopolimer Hialuronian, zapobiega wysychaniu
powierzchni oczu oraz soczewek, powodując zwiększenie komfortu ich noszenia.
EYEYE I●COMFORT zawiera wysokiej jakości Hialuronian wytwarzany w ekologicznym
procesie opartym na wodzie. W związku z tym nie zawiera żadnych substancji toksycznych
lub odzwierzęcych i dzięki temu działa bezpiecznie oraz skutecznie.

Długotrwałe działanie antybakteryjne
Preparat EYEYE I●COMFORT zapewnia optymalny komfort noszenia soczewek. Ma również
bardzo silne właściwości dezynfekujące, uzyskiwane dzięki efektowi synergii dwóch
substancji dezynfekujących: PHMB i Poliquaternianu.
Płyn EYEYE I●COMFORT plasuje się znacznie powyżej wymagań, które opisuje Norma 1 ISO
14279, co pozwala na naprawdę bezpieczne noszenie soczewek kontaktowych.
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W jaki sposób EYEYE I●COMFORT ochrania oczy?
EYEYE I●COMFORT to płyn nowej generacji, nie zawiera żadnych substancji
toksycznych ani odzwierzęcych, posiada neutralne pH, dlatego polecany jest
także dla alergików.

Podwójna ochrona antybakteryjna
Bakterie mogą pojawić się na soczewkach w wyniku kontaktu z rękoma lub
pojemnikiem do przechowywania soczewek albo dotknięcia końcówką
zakraplającą do innej powierzchni.
Podwójny system dezynfekcyjny EYEYE I●COMFORT, oparty na PHMB oraz
Poliquaternianie, efektywnie ochroni oczy przed bakteriami, zmniejszając
ich obecność do nieszkodliwego poziomu.

Naturalne nawilżanie dzięki Hialuronianowi
Zawarty płynie EYEYE I●COMFORT biopolimer nawilżający, o wyjątkowych
właściwościach wiskoelastycznych (lepki i elastyczny). Staje się cieńszy przy
zamykaniu powiek oczu, a rozszerza się pomiędzy mrugnięciami, poprawia
nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek.
Pełni funkcję naturalnego „smaru" w ludzkim ciele. Jego zdolność wiązania
wody tysiąckrotnie przewyższa jego masę. Chroni błonę powłoki łzowej,
ogranicza parowanie, mogące powodować wysuszanie soczewek i oczu.
Zwiększa zdolność wytwarzania łez, doskonale chroni soczewki przed
wyschnięciem, zapewnia większy komfort ich użytkowania.

Bezpieczny dla oczu i środowiska
Płyn EYEYE I●COMFORT produkowany w opartym na wodzie ekologicznym
procesie, w warunkach sterylnych. Nie zawiera żadnych substancji
toksycznych ani pochodzenia zwierzęcego.
Składniki płynu zostały starannie dobrane tak, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznych oraz podrażnień. Płyn jest bezpieczny pod
względem fizjologicznym.
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Preparat EYEYE I●COMFORT
Pozostałe cechy:
Doskonały do soczewek silikonowo-hydrożelowych
Unikalne składniki płynu EYEYE I●COMFORT powodują, że nadaje się
on znakomicie do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, także
silikonowo-hydrożelowych oraz soczewek biokompatybilnych.
Preparat EYEYE I●COMFORT przeznaczony jest do czyszczenia,
usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania,
nakładania oraz nawilżania miękkich soczewek kontaktowych.

Neutralny poziom pH
Specjalne badania laboratoryjne, prowadzone nad poziomem pH oraz
osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności płynu
EYEYE I●COMFORT z tkankami oczu oraz płynami organicznymi.
Płyn służy do czyszczenia oraz dezynfekcji wszystkich typów miękkich
soczewek kontaktowych.

Eliminuje białka i lipidy
Zadaniem płynu EYEYE I●COMFORT jest maksymalne ograniczenie
rozwoju bakterii oraz zminimalizowanie możliwości uszkodzenia
powierzchni oczu.
Płyn skutecznie usuwa osady białkowe i lipidowe. Soczewki pozostają
czyste oraz dokładnie zdezynfekowane.
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