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EYEYE Hydraclair 
Krople do przemęczonych oczu z prowitaminą B5 

 

 

 Prowitamina B5 – odżywia i pielęgnuje oczy. 

 System Hydraflex długotrwale dozujący witaminę B5. 

 Krople nawilżają oczy, eliminując zmęczenie oraz 

zaczerwienienie. 

 Zalecane przy noszeniu soczewek, pracy przy 

komputerze, prowadzeniu auta. 

 Wskazane dla miłośników TV, tabletów, smartfonów 

oraz gier. 

 Idealne dla alergików - ampułki nie zawierają 

konserwantów! 

 

 

  

 

SKŁAD: Dexpanthenol 2%, HydraFlex™ 0.5%. 
 
KONSERWANTY: Polyhexanide 0.0001%. Ampułki nie zawierają konserwantów! 
 
OPAKOWANIA:  

 Zakraplacz 15 ml, 
 Zestaw 20 ampułek x 0,35 ml, 
 Zestaw ekspozycyjny: zakraplacz 8 x 15 ml + 4 x 20 ampułek x 0,35 ml. 
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Krople do przemęczonych oczu EYEYE Hydraclair 
 
EYEYE Hydraclair to nawilżające, odżywcze krople, przeznaczone do oczu suchych, 
piekących, podrażnionych oraz zmęczonych. Dostępne również w ampułkach do 
jednorazowego użytku (bez dodatku konserwantów). 
 

Przyczyny problemów z oczami 

Odczuwanie suchości, pieczenia, podrażnienia lub zmęczenia oczu jest problemem nieomal 

powszechnym. Może być spowodowane przez takie czynniki jak: 

 Zanieczyszczenie powietrza, klimatyzacja, dym z papierosów. 

 Suche powietrze w samolocie lub samochodzie. 

 Wysokie stężenie ozonu, silne promieniowane UV. 

 Czytanie w skupieniu, pracę przy komputerze, jazdę samochodem, oglądanie TV. 

 Nieprawidłowa higiena soczewek kontaktowych. 

 Indywidualną wrażliwość oczu. 

Powyższe czynniki mogą pogorszyć stan rogówki, tworzącej zewnętrzną warstwę oczu. 

Istnieje także ryzyko wystąpienia różnych problemów, mogących negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie rogówki. EYEYE Hydraclair z prowitaminą B5 posiada niezwykłe właściwości 

odżywcze, ochronne i pielęgnacyjne. 

 

Zalety kropli EYEYE Hydraclair 

 Chronią oczy przed uczuciem suchości, podrażnieniami i 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 prowitaminę B5. Nigdy za dużo, ani za mało! 

 Prowitamina B5 to naturalna substancja występująca w ludzkim ciele. 

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

 EYEYE Hydraclair zapewniają energię i nawilżanie przeciążonym oczom. 


