
Aquatens  
– profesjonalna 
pielęgnacja okularów 
w domu 
Aquatens jest wysokoefektywny  

i prosty w użyciu dzięki:

• odtłuszczającym, aktywnym substan-

cjom myjącym (bezalkoholowym).

• będącej w zestawie ściereczce z 

mikrofazy którą usuwamy pozostałe po 

spłukaniu perełki wody - bez pocierania.

• zastosowaniu specjalnie zaprojektowa-

nego silikonowego aplikatora (CleanOn) 

Dodatkowym atutem Aquatens jest 

jego niezwykle przyjemny zapach, oraz 

modny i elegancki design butelki  

i opakowania.

Skutecznie, 
dokładnie
i komfortowo

Oddajemy w Państwa ręce ekskluzywny, 

najwyższej jakości, produkt do codzien-

nej pielęgnacji szkieł okularowych 

mineralnych, organicznych i przeciwsło-

necznych. Aquatens jest innowacyjnym 

produktem, który powstał dzięki współ-

pracy optyków i producentów środków 

czyszczących.

Aquatens służy do bezpiecznego  

i skutecznego czyszczenia okularów, 

ze szczególnym uwzględnieniem szkieł 

najwyższej jakości z powłokami uszla-

chetniającymi, np. z antyrefleksem.

Aquatens znakomicie czyści i pielęgnuje 

okulary słoneczne!
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Czyszczenie 
Nanieść 1–2 krople płynu Aquatens na szkła  
z obu stron i dokładnie wyczyścić powierzch-
nię silikonowym aplikatorem.

Spłukiwanie 
Wyczyszczone szkła należy opłukać bieżącą 
wodą. Zmniejszając strumień wody, prakty-
cznie osuszamy szkła. 

Bez polerowania! 
Pozostałe, niewielkie ilości wody usuwamy 
ściereczką, lekko dociskając. Nie polerujemy 
szkieł ściereczką.

Zawsze czyste okulary 
Dzięki higienicznie czystym okularom, 

Twoje oczy są bezpieczniejsze, a świat 

jest piękniejszy. 

Jest wiele powodów dla których powin-

niśmy mieć zawsze krystalicznie czyste 

okulary. Po pierwsze dla zdrowia naszych 

oczu – brudne okulary to siedlisko 

bakterii – o infekcję nietrudno. Po drugie 

gorzej widzimy – mogą pojawić się 

bóle i zawroty głowy. Po trzecie brudne 

szkła szybciej się niszczą i wreszczie po 

czwarte brudne okulary są po prostu 

nieeleganckie! 

Aqutens to idealne rozwiązanie. Czyści, 

chroni i dezynfekuje Twoje okulary.

Super zestaw  
czyszczący 
Do płynu Aquatens dołączona jest  

ściereczka o wymiarach 35 x 30 cm, 

ze 100 procentowej mikrofazy z zawiesz-

ką. Służy ona do usunięcia pojedynczych 

kropli wody ze szkieł, pozostałych po płu-

kaniu i ostatecznej kosmetyki oprawek. 

Silikonowy  
aplikator CleanOn 
Aplikator płynu Aquatens został 

zaprojektowany tak, aby maksy-

malnie ułatwić Państwu mycie 

szkieł. Specjalne wypustki umoż-

liwiają dotarcie do zakamarków 

oprawki i skuteczne usunięcie 

zanieczyszczeń. Silikon z  którego 

został wykonany jest najwyższej ja-

kości. Stopień elastyczności został 

dobrany tak, aby myć skutecznie i 

nie uszkadzać delikatnych powłok 

np. antyrefleksyjnych.

Aquatens dostępny jest w butelkach 

o pojemności 75 ml z różową ściereczką 

i 50 ml z błękitną ściereczką.
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