EYE-CARE sensitive


סדרת מגבוני  EYE-CAREמבוססת על פורמולה פטנטית ייחודית ממעבדות המחקר
של ד״ר פישר.



סדרת  EYE-CAREהינה סדרה ייחודית ומתקדמת מסוגה בארץ ובעולם .הסדרה
מיוצרת על-פי פורמולה פטנטית ייחודית ממעבדות המחקר של ד״ר פישר ,המומחים
בפיתוח תרופות עיניים סטריליות כבר למעלה מ 50 -שנה.



סדרת  EYE-CAREמיוצרת על פי תקני האיכות הגבוהים ביותר ,תחת ביקורת
קפדנית כמקובל בתחום התרופות.



סדרת  EYE-CAREמיועדת לניקוי יסודי של העפעפיים והריסים מהפרשות שומניות,
קרומים דביקים וקשקשי עין ,לשמירה על בריאות העיניים.

מגבוני EYE-CARE


לסיוע בטיפול בדלקות עיניים ועפעפיים המלוות בהפרשות דלקתיות וקרומים
שומניים ודביקים כגון.Blepharitis, Chalazion, Stye :



להקלת גירויים בעיניים ולהרגעת עיניים עייפות ומאומצות.



לניקוי ריסים ועפעפיים לפני שימוש במשחות וטיפות עיניים.



לשימוש לפני או אחרי ניתוחי עיניים.



להסרת איפור לעיניים רגישות.



לטיפול מונע לדלקות חוזרות.



לשימוש כקומפרסים חמים או קרים בהתאם לצורך.



נבדקו כמתאימים למרכיבי עדשות מגע.

EYE-CARE sensitive
יתרונות EYE-CARE


היפואלרגניים.



סנסיטיב  -עברו בהצלחה את מבדק סנסיטיב ,המעיד על התאמה במיוחד לעור עדין
ורגיש.



נבדקו אופטלמולוגית ודרמטולוגית.



אל דמע.



עברו סטריליזציה.



ללא חומר משמר ,בושם וצבע.



המגבונים משלבים בד במרקם מיוחד ( )EMBOSSEDיחד עם חומרים פעילי שטח
עדינים.



השילוב הייחודי מאפשר ניקוי יסודי אך עדין בפעולה פשוטה וקלה.



המגבונים מועשרים בתמצית מצמח הקמומילה להרגעת העין ואזור סובב העין,
גליצרין לשמירה על לחות ,ו p.v.p -למניעת יובש.



המגבונים ארוזים באריזה אישית ,הרמטית וחד פעמית המתאימה לשימוש יומיומי
בבית ומחוץ לבית וללא צורך בשטיפה במים.

EYE-CARE sensitive
מוצרים בסדרה
EYE-CARE sensitive
מגבונים עדינים במיוחד לניקוי יסודי של העפעפיים והריסים.



היפואלרגני



סנסיטיב



אל דמע

EYE-CARE sensitive forte
מגבונים עדינים במיוחד לניקוי אינטנסיבי של העפעפיים והריסים.


נוסחה מחוזקת



היפואלרגני

EYE-CARE sensitive Baby
מגבונים עדינים במיוחד לתינוקות וילדים לניקוי יסודי של העפעפיים והריסים.


סנסיטיב



אל דמע

EYE-CARE sensitive
הוראות שימוש
לשימוש רגיל


יש להקפיד על היגיינת הידיים לפני כל טיפול בעיניים באמצעות מים וסבון או שימוש
בד״ר פישר  ALCO-GELלשמירה על היגיינת הידיים ללא צורך במים וסבון.



יש לפתוח את עטיפת מגבון .EYE-CARE



יש לנקות ביסודיות מספר פעמים את אזור העפעפיים והריסים משורש האף כלפי חוץ,
או לפי הוראות הרופא ,עד לניקוי העין מההפרשות.



לניקוי העין השניה יש להשתמש במגבון חדש.



לאחר השימוש יש להשליך את המגבון לפח ולחזור ולנקות את הידיים.

לשימוש כקומפרסים חמים להרגעה וניקוי יסודי ויעיל


יש לטבול בזהירות אריזה אישית אטומה המכילה מגבון  EYE-CAREבכוס מים חמים
(עד טמפרטורה  )60°cלמשך כ 20 -שניות.



יש לפתוח את עטיפת מגבון .EYE-CARE



יש לוודא כי המגבון הינו בטמפרטורה נוחה עבורך.



יש לנקות ביסודיות מספר פעמים את איזור העפעפיים והריסים.



לשימוש כקומפרס יש להניח על העין למשך מספר דקות ולאחר מכן לנקות ביסודיות
את העפעפיים והריסים.



ניתן להשתמש במגבוני  EYE-CAREגם כקומפרסים קרים.



יש לאחסן במקרר( )4°cולהשתמש בהתאם להוראות השימוש מעלה.

לסרטון הדרכה והוראות שימוש בEYE-CARE -
סרקו את ה.qr-code -

