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OPTI FREE REPLENISH 
Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny, który zapewnia twoim soczewkom 
świeżość , czystość i wygodę noszenia przez cały dzień.

Opis działania:
Sześć dodatkowych godzin nawilżenia zapewnia komfort także pod 
koniec bardzo długiego dnia.
W odróżnieniu od innych płynów, które nawilżają soczewki 
maksymalnie do 8 godzin, płyn
OPRT FREE REPLENISH utrzymuje wilgotność soczewki do 14 
godzin – mniej więcej o godzinę dłużej niż wynosi  przeciętny czas 
używania soczewek.

Opis na opakowaniu:

OPTI FREE REPLENISH , wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny
Regeneruje soczewki zachowując wilgotność powierzchni w celu zwiększenia komfortu ich 
noszenia.
Czyści. Regeneruje. Spłukuje. Dezynfekuje i przechowuje. Zachowuje wilgotność dla 
większego komfortu. BEZ POCIERANIA. Do miękkich soczewek kontaktowych, również 
silikonowo-hydrożelowych.

Sprzyja:

Czystości soczewki,

Wilgotności powierzchni soczewki,

Komfortowi,

Wyraźnemu widzeniu,

Zmniejsza:

Gromadzenie osadów białkowych

Tworzenie złogów na soczewce

Dyskomfort

Zaczerwienienie oka
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Tylko wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE RepleniSH zawiera TEARGLYDE 
opatentowany system regenerujący o udowodnionym działaniu, który codziennie 
regeneruje i utrzymuje wilgotność powierzchni soczewki.
Czyszczenie:
Łagodnie środki czyszczące o dowiedzionej skuteczności usuwają osady białkowe, dzięki 
czemu soczewki zachowują świeżość i są wygodne przez cały dzień.
Komfort:
Zawiera TEARGLYDE opatentowany system regenerujący o udowodnionym podwójnym 
działaniu, który codziennie regeneruje i utrzymuje wilgotność powierzchni soczewki.
Odpowiednia dezynfekcja:
Ulepszona formuła dezynfekująca , która jest odpowiednia dla wszystkich miękkich 
soczewek kontaktowych, również silikonowo-hydrożelowych. Zabija bakterie (zarazki), 
które mogą powodować zakażenia oka.
SKŁAD:
TEARGLYDE opatentowany system regenerujący o podwójnym działaniu (TETRONIC 
1304 *, kwas nonanoiloetylenodiaminotrioctowy) oraz POLYQUAD** (polikwaternium-1), 
0,001% i ALDOX**
(miristamidopropylodimetyloamina) 0,0005%  jako środki konserwujące.
*TECTRONIC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF
** Ta opatentowana formuła nie jest sprzedawana pod żadną inną nazwą.
Nie należy zmieniać stosowanego płynu bez konsultacji z okulistą.
Pełna instrukcja i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w ulotce 
dołączonej do opakowania.
Przechowywać w temperaturze pokojowej . Przechowywać w pozycji pionowej 
Zużyć przed upływem daty ważności oznaczonej na opakowaniu.
Nie stosować do dezynfekcji termicznej.
Płyn pozostały po upływie sześciu miesięcy od pierwszego otwarcia butelki należy usunąć.
ULOTKA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA WEWNETRZNEJ STRONIE PUDEŁKA.
BANDEROLA ZABEZPIECZAJĄCA: Nie używać, jeżeli banderola zabezpieczająca jest 
uszkodzona, nie ma jaj wcale albo nie ma nakrywki umożliwiającej stwierdzenie otwarcia.
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