EYEYE All in One
Kompletny system czyszczenia nowoczesnych
miękkich soczewek kontaktowych
Prowitamina B5 – odżywia i pielęgnuje oczy
System Hydraflex długotrwale dozujący
prowitaminę B5
Formuła No Rub – brak konieczności
mechanicznego czyszczenia soczewek
Tylko cztery godziny czyszczenia soczewek
Opakowanie 100 ml – idealne w podróży,
np. do samolotu.
Elegancki, wygodny pojemnik na soczewki

SKŁAD: Polyhexanide 0,0001 %, Poloxamine 1 %, Hydraflex ™ 0,3%, Dexpanthenol 1,5 %.
OPAKOWANIA: 100 ml, 360 ml, z pojemnikiem na soczewki.

Preparat EYEYE All in One był nominowany do nagrody ID-NL Jaarprijs,
przyznawanej w Holandii za Najlepszy wynalazek Roku! Nagroda ta jest
odpowiednikiem technologicznego Nobla.

EYEYE All in One

KONIEC ZE SZCZYPIĄCYMI OCZAMI!
EYEYE All in One to nowy produkt wprowadzony na rynek przez Barnaux Healthcare w
postaci kompletnego zestawu zawierającego soczewki kontaktowe i produkty do pielęgnacji
oczu. Soczewki zostają wydezynfekowane, wyczyszczone i uwodnione podczas jednego
procesu czyszczenia.
W trakcie noszenia soczewek kontaktowych oczy są skutecznie chronione, wzmocnione oraz
pielęgnowane przez prowitaminę B5. Codzienne noszenie miękkich soczewek kontaktowych
staje się łatwe i przyjemne.
System EYEYE All in One zapewnia codzienną pielęgnację oczu oraz zdrowe i higieniczne
używanie soczewek kontaktowych przy optymalnym komforcie ich noszenia.
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

Czyszczenie...
EYEYE All in One to pierwszy płyn typu Wszystko w jednym (All-in-One), który został
specjalnie stworzony po to, aby połączyć łagodne oraz jednocześnie gruntowne czyszczenie
soczewek z doskonałą pielęgnacją oczu:
czyszczenie i dezynfekcja w ciągu 4 godzin,
usuwanie uporczywego osadu białkowego,
powolne uwalnianie prowitaminy B5 w celu wzmocnienia zdrowia rogówki.
Dobre wyczyszczenie soczewek polega nie tylko na codziennym usuwaniu zanieczyszczeń
oraz mikroorganizmów. Ważne jest, żeby stan fizyczny rogówki, tworzącej zewnętrzną
warstwę oka, był dobry. Zdrowa rogówka jest podstawą udanego noszenia soczewek
kontaktowych przez dłuższy okres.

...i pielęgnacja oczu
Z powodu niezbyt higienicznego obchodzenia się z soczewkami, zanieczyszczenia powietrza,
klimatyzacji albo wrażliwości oczu, stan rogówki może ulec pogorszeniu. Osoba nosząca
soczewki kontaktowe odbiera to jako uczucie suchości lub podrażnienia oczu.
EYEYE All in One z prowitaminą B5 posiada niezwykłe właściwości:
odżywia, pielęgnuje i chroni rogówkę,
wspomaga samoodbudowę uszkodzonych komórek nabłonkowych rogówki.
Firma Barnaux Healthcare stworzyła System Aktywnej Pielęgnacji Oka (Eye Responsive Care
System, ERCS) pomagający przeciwdziałać suchości, podrażnieniom i zmęczeniu oczu u osób
noszących soczewki kontaktowe oraz do użytku ogólnego.
Jeśli rogówka doznaje niewielkich uszkodzeń – występuje to u 40% osób noszących szkła
kontaktowe – prowitamina B5 wchłaniana jest przez oczy i przemieniana w witaminę B5.
Takie odżywianie rogówki jest niezbędne w procesie odnowy jej komórek.
EYEYE Eye Responsive Care System zapewnia wyjątkową pielęgnację Twoich oczu podczas
użytkowania soczewek kontaktowych, umożliwiając dłuższe ich noszenie.

Działanie Eye Responsive Care System
Prowitamina B5 zostaje wchłonięta podczas procesu czyszczenia soczewek.
Po założeniu soczewek, prowitamina B5 zostaje powoli uwalniana (tzw. slow-release).
Prowitamina B5 zostaje wchłonięta jedynie wtedy, gdy jest potrzebna rogówce.
Takie dozowanie powoduje optymalne wykorzystanie. Nigdy za dużo ani za mało!
System jest ok. 4-6 razy bardziej skuteczny od stosowania kropel z prowitaminą B5.
Niezależne badania okulistyczne wykazały, że prowitamina B5 wspomaga i chroni rogówkę
oraz wspiera jej zdolność do samoodbudowy. Prowitamina B5 jest substancją naturalną
występującą w ludzkim ciele.
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