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GEBRUIKSAANWIJZING

Instant Thermoeyes (BLAUWE PATCHES) (± 150 toepassingen)
BEVOCHTIGING DOOR WARMTE
(12 - 15 min. behandeling)
1. Verwijder maquillage en onzuiverheden op oogleden en rond de ogen.
2. Verwijder de zwarte mousse aan de binnenzijde van het masker en leg ze aan de
zijkant.
3. Plaats de kleine gedeelten met witte mousse gedurende 30 seconden in warm
water.
4. Verwijder overtollig water uit de 2 gedeelten met witte mousse en plaats vervolgens
beide delen in het masker.
5. Houd de warme blauwe patches vertikaal. Grijp de warme schijf met duim en
wijsvinger en druk bovenaan, voor-en achterwaarts .
6. Zet deze handeling voort totdat de gel kristalliseert en warmte voortbrengt.
7. Plaats de 2 blauwe patches in het masker.
8. Zet uzelf comfortabel, plaats het masker op uw ogen en trek de elastiek zo aan dat
het masker mooi blijft zitten op uw gelaat.
a. Draag het masker voor minstens 10 minuten in functie van het resultaat.
9. Verwijder het masker aan het einde van de behandeling en masseer licht de bovenste
en onderste oogleden in één beweging van neus tot oren.
BEHANDELING DOOR KOUDE
(12 min. behandeling)
1. Verwijder de zwarte mousse aan de binnenzijde van het masker en leg ze aan de
zijkant.
2. Bevochtig de 2 kleine gedeelten met witte mousse met koud water.
3. Plaats de 2 blauwe patches in het masker.
4. Plaats de 2 kleine gedeelten met witte mousse in het masker bovenop de blauwe
patches.
5. Plaats vervolgens het masker in een waterdicht plastiek en bewaar het in de koelkast
gedurende 15-20 minuten.
6. Neem het masker uit de koelkast, plaats het op de ogen en trek de elastiek zo aan dat
het masker mooi blijft zitten op uw gelaat.
a. Draag het masker voor minstens 10 minuten in functie van het resultaat.
BLAUWE PATCHES ZIJN HERBRUIKBAAR (± 100 toepassingen)
1. Neem een bakje met water en breng het water aan de kook.
2. Plaats de gebruikte patches in het kokend water gedurende enkele minuten (2-5).
3. Verwijder de blauwe patches voorzichtig met een lepel en plaats ze op een vaatdoek
zodat ze kunnen afkoelen. De blauw patches zullen opnieuw gebruikt kunnen worden
van zodra zij de omgevingstemperatuur hebben aangenomen.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK:
Laat geen kokend water achter zonder toezicht.

Zet de warmtebron af van zodra u de blauwe patches uit het kokend water genomen
hebt.
Laat de blauwe patches afkoelen alvorens ze opnieuw te gebruiken.
Plaats de blauwe patches niet in de microgolf.
Gel Bead Packs (GROENE GEL PATCHES)
(± 60 toepassingen)
BEVOCHTIGING DOOR WARMTE
(12 - 15 min. behandeling)
1. Verwijder maquillage en onzuiverheden op oogleden en rond de ogen.
2. Verwijder de zwarte mousse aan de binnenzijde van het masker en leg ze aan de
zijkant .
3. Plaats de groene gelpatches in hun kussens van witte stof en vervolgens in het bijgeleverde net.
4. Plaats het net in een bakje met water dat bestand is tegen de microgolf en breng
het naar hogere temperatuur gedurende 45 seconden. Laat het vervolgens enkele
minuten rusten.
5. Neem de groene gelpatches uit het net maar laat ze rusten in de kussens en verwijder het overtollige water.
6. Plaats de groene gelpatches (nog steeds in hun kussen) in het masker.

Hydratatie van de huid
Een bevochtiging door warmte herstelt uw ogen, hydrateert de oogleden evenals de
huid, terwijl rimpels tot een minimum worden herleid en de circulatie wordt gestimuleerd.
Instructies om uw masker te reinigen
Reinig de zwarte mousses en de witte kussens, na gebruik, met de hand door warm water en een antibacteriële zeep toe te passen. Spoel ze goed uit, verwijder het overtollige
water en laat ze drogen door blootstelling aan lucht.
Vervanging
De mousses evenals de 2 types van patches kunnen worden vervangen. Vraag hiervoor
advies aan uw geneesheer/apotheker.
GEBRUIK VAN INSTANT THERMOEYES (BLAUWE PATCHES)
Soms kan de eerste activatie van «Instant Thermoeyes» enige tijd in beslag nemen.
Desalniettemin wordt het plastiek meer en meer flexibel na elke toepassing (zie gebruiksaanwijzing). Indien u problemen mocht ondervinden bij de eerste toepassing,
leg het plastiek dan even in warm water, laat afkoelen en probeer opnieuw.

HERGEBRUIK VAN INSTANT THERMOEYES
Het is zeer belangrijk dat alle kristallen van de patches, volgens de procedure van
BEHANDELING DOOR KOUDE
het hergebruik, zijn gesmolten opdat de vrijgekomen warmte maximaal zou zijn.
(12 min. behandeling)
Indien uw patch te snel afkoelt, herneem het koken en afkoelen. Dit verzekert u
1. Verwijder de zwarte mousse aan de binnenzijde van het masker en leg ze aan de ervan dat alle kristallen vloeibaar zijn geworden.
zijkant.
2. Plaats de groene gelpatches in hun kussens van (witte) stof.
3. Bevochtig de 2 groene gelpatches in hun kussens en plaats ze in het masker.
4. Plaats vervolgens het masker in een waterdicht plastiek en bewaar het in de koelkast
gedurende 15-20 minuten.
5. Neem het masker uit de koelkast, plaats het op de ogen en trek de elastiek zo aan dat
het masker mooi blijft zitten op uw gelaat.
VEELGESTELDE VRAGEN
Bevochtiging door warmte
Het masker gebruikt de warmte van het verdampte water om de klieren van Meibom te
openen en om zo de bevochtiging rond de ogen te verhogen. Deze verhoogde bevochtiging helpt op zijn beurt om de lacrymale film te stabiliseren door de uitdroging van
de tranen te vertragen en de omliggende weefsels te hydrateren. Deze behandeling is
aanbevolen om de symptomen te verlichten van droge ogen, blefaritis en ziekten van
de klieren van Meibom.

