
Proudly made in the USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Cliradex.pl
(71) 787 75 43

INFOLINIA: (71) 787 75 43

Skontaktuj się ze swoim 
lekarzem i upewnij się czy 
Cliradex® jest produktem 
przeznaczonym dla Ciebie. 
Więcej informacji na 
temat Cliradex® możesz 
również znaleźć na stronie 
Cliradex.pl

Więcej informacji, a także lista placówek medycznych 
oferujących Cliradex®:

Chusteczki Cliradex® do kupienia:

• w wybranych placówkach medycznych

• na stronie Cliradex.pl

• przez Infolinię (71) 787 75 43

Efekt stosowania Cliradex-u

Dodatkowe informacje
Osobom cierpiącym na zakażenie nużeńcem (De-
modex brevis, Demodex folliculorum), zapalenie 
brzegów powiek, oczną postać trądziku różowate-
go, zespół suchego oka, zapalenie spojówek czy 
inne schorzenia aparatu ochronnego oka, zaleca 
się, poza regularną higieną z zastosowaniem chu-
steczek Cliradex®, rozważenie następujących kro-
ków:

• Rezygnację z makijażu na czas używania Clira-
dex-u.

• Codzienne mycie mydłem twarzy, włosów, uszu 
i nosa.

• Wypranie pościeli w gorącej wodzie i wysusze-
nie jej w suszarce (lub wyprasowanie żelazkiem 
z użyciem pary pod ciśnieniem) natychmiast po 
rozpoczęciu używania Cliradex-u oraz tydzień 
później.

• Zwierzętom domowym nie wolno przebywać 
w miejscach używanych do spania.

• Jeżeli małżonek uskarża się na podobne obja-
wy, powinien również stosować Cliradex® oraz 
opisane wyżej zalecenia.

Przed użyciem Po zastosowaniu chusteczek 
Cliradex®

Naturalne odświeżenie i zdrowe oczy

Ciesz się życiem
bez NUŻEŃCA

Ciesz się życiem
bez NUŻEŃCA

Cliradex.pl



W pełni naturalny i skuteczny 
sposób czyszczenia rzęs, 
brzegów powiek i twarzy.
Co się stanie jeśli połączymy wysiłki światowej 
sławy naukowców w dziedzinie okulistyki oraz 
ekspertów biologii molekularnej do rozwiązania 
nieustannie rosnącego problemu podrażnionych, 
swędzących i suchych oczu? 

Otrzymamy Cliradex® 
—  wolny od konserwan-
tów, w  pełni naturalny 
roztwór do czyszczenia 
brzegów powiek i  twarzy. 

Olejki eteryczne są używane od tysięcy lat ze wzglę-
du na swoje naturalne własności czyszczące i anty-
septyczne. W przeciwieństwie do zsyntetyzowanych 
przez człowieka chemikaliów albo tłustych olejków, 
olejki eteryczne są naturalnymi, niezbędnymi do życia 
rośliny płynami. Są swoistą „esencją” roślin, stąd an-
gielska nazwa „essential oils”. 

Czym jest preparat Cliradex?
Cliradex® to najnowsza generacja produktów do 
codziennej pielęgnacji powiek, rzęs i twarzy. Za-
wiera 4-Terpineol — kluczowy składnik wyciągu 
z Melaleuca Alternifolia, specjalnej odmiany olejku 
drzewa herbacianego. 

Chusteczki Cli-
radex® zawierają 
wyciągi wyłącznie 
z naturalnych 
substancji bez 
dodatku żadnych 
konserwantów, 
przeznaczone do 
higieny powiek, 
rzęs oraz twarzy.

Składniki obecne w  chusteczkach Cliradex® były 
przedmiotem licznych badań na całym świecie. Ba-
dania te wykazały szereg korzyści z ich używania 
dla skóry, oczu, a także ogólnozdrowotnych.

Co powinienem wiedzieć,  
zanim użyję chusteczek 
Cliradex?
Chusteczek Cliradex® należy 
używać zgodnie z instrukcjami 
otrzymanymi od lekarza. Należy 
unikać kontaktu środka, którym 
nawilżone są chusteczki, z po-
wierzchnią oka, gdyż może to 
wywołać podrażnienia. Jeżeli do tego dojdzie, należy 
obficie przepłukać oko wodą lub roztworem soli fizjo-
logicznej.

W przeciwieństwie do wielu innych środków, które na-
leży zmyć po użyciu, Cliradex® należy pozostawić do 
wyschnięcia na powiekach oraz w pozostałych miej-
scach, gdzie zastosowano preparat.

Na stronie Cliradex.pl znajduje się szczegółowa 
instrukcja, jak stosować Cliradex oraz instrukta-
żowy film video.

Skontaktuj się ze swoim lekarzem i upewnij się czy Cliradex® jest produktem przeznaczonym dla Ciebie. Cliradex.pl


