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• rozświetlają oczy
• przywracają zmęczonym oczom naturalny blask
• łagodzą podrażnione i zmęczone oczy 
• zmniejszają uczucie swędzenia i pieczenia
• zrównoważone pH
• z wyciągami roślinnymi
Naturalnie rozświetlające i kojące krople do oczu, 
specjalnie opracowane z użyciem naturalnych 
ekstraktów roślinnych, pomagają przywrócić zmę-
czonym, matowym lub pozbawionym blasku 
oczom jaśniejszy wygląd i zmniejszyć podrażnienie, 
pieczenie, swędzenie i ból.
Specjalnie opracowana receptura zawiera natu-
ralne wyciągi ze świetlika i rumianku, roślin 
znanych ze swoich właściwości rozświetlających, 
łagodzących i kojących. 
Rozświetlające krople do oczu Iana nadają się 
idealnie do ukojenia zmęczonych, matowych 
i podrażnionych oczu, nadając im jednocześnie 
blask i świeżość.
Idealnie do zastosowania  przy porannej toalecie 
lub przed ważnym wydarzeniem bądź wieczornym 
wyjściem.
Zrównoważone pH. Do stosowania z soczewkami 
kontaktowymi.
SKŁAD:
Wyciąg z rumianku, wyciąg ze świetlika, biguanid 
poliheksametylenowy (0,0001%), wersenian dwu-
sodowy (0,12%), w zbuforowanym roztworze soli 
fizjologicznej.
Rozświetlające i kojące krople do oczu Iana 
łagodzą podrażnienia i zapewniają komfort.

SPOSÓB UŻYCIA:
• W zależności od potrzeby wkroplić jedną lub dwie 

krople do każdego oka, lub stosować zgodnie 
z zaleceniami lekarza.

• Zamrugać kilka razy.
• Po użyciu mocno dokręcić nakrętkę.
PRZECIWWSKAZANIA:
• Nie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek 

składnik produktu.
• W przypadku wystąpienia dyskomfortu, podraż- 

nienia, bólu, zaczerwienienia oczu lub nieostrego 
widzenia należy niezwłocznie skonsultować się 
z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• Nie stosować, jeżeli przed pierwszym użyciem 

opaska zabezpieczająca jest uszkodzona.
• Przechowywać w temperaturze od 5ºC do 30ºC.
• Nie dotykać żadnej powierzchni końcówką 

zakraplacza, aby nie zanieczyścić roztworu.
• Nie stosować po upływie daty ważności.
• Produkt należy zużyć w ciągu 90 dni od jego 

otwarcia.
• Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
• Nie sterylizuj.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU 
NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

  WYŁACZNIE DO STOSOWANIA 
ZEWNĘTRZNEGO

UTYLIZACJA ODPADÓW:
• Niewykorzystane krople należy wylać do kana-

lizacji.
• Puste opakowanie należy zutylizować zgodnie 

z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji 
odpadów.Dystrybutor: Starpharma Sp z o.o.
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