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REFRESH oční kapky poskytují okamžitou zklidňující úlevu 
a dlouhotrvající komfort pro všechny nositele kontaktních čoček. 
Unikátní složení ulevuje od pocitu suchého oka a podráždění 
způsobeného prachem, oslněním, pyly, znečištěným ovzduším 
a námahou a umožńuie pohodlné nošení kontaktních čoček po celý den.

Jak se používá
• Vkápněte 1-2 kapky do každého oka
• Používejte podle potřeby
• Kontaktní čocky není nutné při aplikaci vyjímat
• Pro zlepšení komfortu vkápněte 1-2 kapky na každou 

čočku ještě před prvním nasazením

Vhodné pro nositele všech typů kontaktních čoček.

Upozornění
• Roztok nepolykejte
• Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku
• Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se koncem kapacího uzávěru 

oka ani jiných předmětů
• Lahvičku po použití ihned pevně uzavřete
• Nepoužívejte déle než 60 dnů od prvního otevření lahvičky
• Nepoužívejte po době použitelnosti
• Uchovávejte mimo dosah dětí
• Skladujte při pokojové teplotě
• Dodržujte desetiminutový interval mezi aplikací jednotlivých přípravků
• Ojediněle se může vyskytnout podráždění očí

V případě potíží se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Obsah: 15 ml roztoku, Karboxymetylcelulóza sodná 0,5%, PURITE® 0,005%

Výrobce: Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, 
Westport, Co.Mayo, Irsko

Datum revize: 09/2015

REFRESH™ 15 ml
Oční kapky, vhodné i pro nositele všech typů 
kontaktních čoček

REFRESH očná roztoková instilácia poskytuje okamžitú upokojujúcu úľavu 
a dlhotrvajúci komfort všetkým použivateľom kontaktných šošoviek. Unikátne 
zloženie uľavuje od pocitu suchého oka a podráždenia spôsobeného prachom, 
oslnením, peľmi, znečisteným ovzduším a námahou a umožňuje komfortné 
nosenie kontaktných šošoviek po ceľý deň.

Ako používať
 - Kvapnite 1-2 kvapky do každého oka.
 - Použite podľa odporúčaní.
 - Kontaktné šošovky nie je potrebné pri aplikácii vyberať.
 - Pre zlepšenie komfortu kvapnite 1-2 kvapky na každú 

šošovku ešte pred prvým nasadením.

Vhodné pre nositeľov všetkých typov kontaktných šošoviek.

Upozornenie
 - Roztok neprehĺtajte.
 - Nepoužívajte pri precitlivenosti na niektorú zložku prípravku.
 - Aby sa zabránilo infekcii, nedotýkajte sa koncom kvapkacieho uzáveru oka 

ani iných predmetov.
 - Fľašu po použití ihneď pevne uzavrite.
 - Nepoužívajte dlhšie ako 60 dní od prvého otvorenia fľaše.
 - Nepoužívajte po dobe použiteľnosti.
 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Skladujte pri izbovej teplote.
 - Dodržujte desaťminútový interval medzi aplikáciou jednotlivých prípravkov.
 - Ojedinele sa môže vyskytnúť podráždenie očí.
 - V prípade obtiaží sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nepoužívajte fľašu, ak je pred prvým použitím porušená bezpečnostná pečať.

Obsah: 15 ml očnej roztokovej instilácie, Karboxymetylcelulóza sodná 0,5% 
PURITE 0,005%

Výrobca: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road,
Westport, Co. Mayo, Írsko

REFRESH™15 ml
Očná roztoková instilácia, vhodná aj pre 
nositeľov všetkých typov kontaktných šošoviek.
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