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EYEYE I●MAXX all in one 
 

Właściwe użycie EYEYE I●MAXX jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek. 
 

 Preparat EYEYE I●MAXX all in one zawiera 
przeciwutleniacze oraz witaminy.  

 Służy do czyszczenia oraz dezynfekcji wszystkich 
typów miękkich soczewek kontaktowych.  

 Nie tylko chroni, ale także wspomaga zdrowie 
Twoich oczu. 

 

EYEYE I●MAXX all in one – Wszystko w jednym dla 
Twoich oczu i soczewek kontaktowych 

 

Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich 

soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE I●MAXX all in one: 

1. Higiena: Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika 

należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować 

specjalny preparat dezynfekujący dłonie EYEYE Sanilon. 

2. Czyszczenie: W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń 

umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli EYEYE I●MAXX all in 

one na soczewki kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem. 

3. Płukanie: przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki płynem EYEYE I●MAXX 

all in one, po czym umieść je w pojemniku na soczewki. 

4. Dezynfekcja i przechowywanie: wypełnij pojemnik roztworem EYEYE I●MAXX 

all in one. Pozostaw soczewki w pojemniku na co najmniej 4 godziny. 

5. Zakładanie: wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich 

dezynfekcji, opłucz je roztworem EYEYE I●MAXX all in one i załóż soczewki do 

oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną EYEYE Saline, 

pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu. 

6. Nawilżanie: jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek 

kontaktowych, zapuść do oka kroplę EYEYE I●MAXX all in one i kilkakrotnie 

zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie 

ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą. 
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EYEYE I●MAXX all in one – Nowoczesna ochrona 
Twoich oczu i soczewek kontaktowych 
 

Przy użyciu płynu EYEYE I●MAXX all in one soczewki kontaktowe poddane są czyszczeniu 
oraz dezynfekcji podczas jednego procesu. System HydraFlex™ zawiera kombinację różnych 
składników, powodujących usuwanie z soczewek osadów białka. Zapewnia Twoim oczom 
głęboko kojące odczucie. 
 
 

Unikalne połączenie 3 naturalnie wytwarzanych przez organizm składników płynu EYEYE 
I●MAXX all in one zapewnia najwyższy komfort noszenia soczewek: 

 Prowitamina B5 chroni, odżywia i wspomaga samoregenerację rogówki. 

 Karnozyna jest najskuteczniejszym przeciwutleniaczem, który pomaga eliminować 
wolne rodniki, mogące niszczyć komórki rogówki, a nawet niweluje wczesne 
uszkodzenia. 

 Hialuronian ochrania powłokę łzową i powoduje optymalne nawilżenie soczewek. 

EYEYE I●MAXX służy do przechowywania, czyszczenia, usuwania osadów białkowych, 
dezynfekcji, płukania, nawilżania. Ułatwia zakładanie soczewek oraz pielęgnuje oko… 
Wszystko w jednym! 
 
 

EYEYE I●MAXX all in one – Zalecenia:  

 Należy zużyć zawartość EYEYE I●MAXX all in one w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia. 

 Nie używać EYEYE I●MAXX all in one po upływie terminu przydatności. 

 Przechowywać EYEYE I●MAXX all in one w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C. 

 Należy zamykać butelkę EYEYE I●MAXX all in one bezpośrednio po użyciu. 

 W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki. 

 Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami 

kontaktowymi, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą. 

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki: 

 Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby 
był on czysty i wolny od bakterii. 

 Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem 
EYEYE I●MAXX all in one, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. 
NIE osuszaj pojemnika ściereczką. 

 Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy 
soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą. 

 Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu EYEYE I●MAXX all in one dłużej niż kilka 
dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek. 

Skutki uboczne 

Nie używać EYEYE I●MAXX all in one przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu! 


