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EYEYE Hydraclair 
 

Właściwe użycie kropli EYEYE Hydraclair jest istotne zarówno dla Twoich oczu, 
jak i soczewek. 

 

 Specjalne, nawilżające, odżywcze krople 
EYEYE Hydraclair, przeznaczone do oczu 
suchych, piekących, podrażnionych oraz 
zmęczonych.  

 

 EYEYE Hydraclair dostępne są również 
jako ampułki jednorazowego użytku.  

 

 Krople EYEYE Hydraclair w ampułkach 
nie zawierają konserwantów. 

 
 

EYEYE Hydraclair - Krople do podrażnionych, suchych, zmęczonych oczu 

Zalety kropli EYEYE Hydraclair: 

 Krople EYEYE Hydraclair chronią oczy przed uczuciem suchości, podrażnieniami oraz 

zmęczeniem. 

 Prowitamina B5 wzmacnia zdolność rogówki do samoodbudowy. 

 Odpowiednie do wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych. 

 Krople EYEYE Hydraclair wchodzą w skład Eye Responsive Care System™. 

 Oczy same decydują o zapotrzebowaniu na witaminę B5. Nigdy za dużo, ani za mało! 

 Prowitamina B5 to naturalna substancja występująca w ludzkim ciele. 

 EYEYE Hydraclair dobrze przylegają do rogówki, działając stabilizująco na film łzowy. 

 Krople EYEYE Hydraclair zapewniają energię i nawilżanie przeciążonym oczom. 

Krople EYEYE Hydraclair – Zastosowanie: 
 
Odczuwanie swędzenia, pieczenia oczu lub ich zaczerwienienie oraz zmęczenie może być 

spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak: 

 Podrażnienia związane z noszeniem soczewek kontaktowych, 

 Długotrwałe prowadzenie samochodu, motocykla lub innego pojazdu. 

 Intensywne wpatrywanie się w ekran TV, komputera, tabletu, smartfonu.  

 Klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, chlorowana woda z basenu, itd. 
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Krople do oczu EYEYE Hydraclair – Instrukcja użycia 
 

Krople do oczu EYEYE Hydraclair można stosować na dwa różne sposoby: wkraplając je 

bezpośrednio do oczu lub poprzez naniesienie ich na soczewki kontaktowe przed ich 

założeniem. 

Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia 
Nie używać razem z lekami do oczu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy używać w 

przypadku zakażenia oczu. W przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik zaprzestać 

używania kropli EYEYE Hydraclair! 

 

 

 
 

Aplikacja kropli EYEYE Hydraclair bezpośrednio do oczu: 
 
Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, możesz je mieć założone na oczach (rys. 1). 

 Połóż palec wskazujący na dolnej powiece oka i lekko pociągnij powiekę w dół. 

 Drugą ręką zbliż butelkę EYEYE Hydraclair nad dolną powiekę, nie dotykając nią oka! 

 Wpuść 1 lub 2 krople, zamrugaj kilkukrotnie – roztwór równomierne pokryje 

powierzchnię oka. 

Aplikacja kropli EYEYE Hydraclair przez soczewki kontaktowe: 
 
Możesz użyć kropli przed założeniem soczewek na oczy (rys. 2). 

 Połóż soczewkę kontaktową na środkowy palec. 

 Wpuść 1 lub 2 krople EYEYE Hydraclair na soczewkę, następnie załóż soczewkę. 

 Zamrugaj okiem 2 lub 3 razy – roztwór równomierne pokryje powierzchnię oka. 

 


