
Instant

A great new product from the EyeBag® 
Company.  If you can’t get to a microwave, 

are travelling on business or holiday 
and long for the relief that you get from the 

MGDRx EyeBag®, the EyeBag® Instant is 
going to be your best travelling companion!

Nowy, doskonały produkt firmy The 
EyeBag® Company. Jeżeli nie masz 

dostępu do kuchenki mikrofalowej, jesteś 
w podróży służbowej lub na urlopie, ale 
brakuje Ci ulgi, jaką przynosi kompres 

MGDRx EyeBag®, EyeBag® Instant będzie 
Twoim najlepszym towarzyszem podróży!



Packed in an individual, single use sachet, the mask 
heats when the sachet is opened to the air to reach 
optimum temperature in 2-3 minutes.

Simply loop it over your ears and leave in place for 10 
minutes and let the heat release your natural oils to 
relieve your symptoms.

Remove the EyeBag® Instant and use the massage 
technique as you would if you were using the MGDRx 
EyeBag®. Once the EyeBag® Instant has returned to 
room temperature, just dispose of it and it’s as simple 
as that!

TECHNIKA MASAŻU 
POWIEK

WAŻNE

Kompresy w formie maseczek są zapakowane pojedynczo 
w saszetki jednorazowego użytku i zaczynają rozgrzewać się po 
otwarciu opakowania, pod wpływem kontaktu z powietrzem. 
Kompres osiąga optymalną temperaturę po 2-3 minutach.

Wystarczy zamocować kompres za uszami i pozostawić go 
na twarzy przez 10 minut. Pod wpływem ciepła, uwolnione 
zostaną naturalne tłuszcze, które łagodzą objawy suchości 
oczu.

Następnie, należy zdjąć kompres EyeBag® Instant 
i zastosować tę samą technikę masażu jak w przypadku 
kompresu MGDRx EyeBag®. Po ostygnięciu kompresu 
EyeBag® do temperatury pokojowej, można wyrzucić go 
razem z innymi odpadami. To naprawdę bardzo proste!
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TECHNIKA MASAŻU 
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1.  W celu wyciśnięcia płynnej oleistej wydzieliny 
z gruczołów Meiboma, należy masować powieki palcem 
wskazującym lub środkowym, przesuwając opuszek 
palca od wewnętrznego kąta oka w kierunku kąta 
zewnętrznego.

2.  Należy rozpocząć masaż od górnej powieki, umieszczając 
opuszek palca w kąciku oka od strony nosa. Palec 
powinien delikatnie dotykać górnej powieki powyżej linii 
rzęs, a dolnej powieki poniżej linii rzęs. Należy przesuwać 
palec wzdłuż krawędzi powieki płynnym ruchem 
w kierunku skroni. Nacisk powinien być odczuwalny, 
ale niezbyt mocny. Niektóre osoby wolą wykonywać 
masaż symetrycznie, używając palców wskazujących lub 
środkowych obu dłoni na raz tzn. prawa dłoń masuje 
powiekę prawego oka, a lewa dłoń jednocześnie masuje 
powiekę lewego oka.

3.  Należy wykonać w ten sam sposób masaż dolnej powieki, 
umieszczając opuszek palca tuż pod linią rzęs w kąciku 
oka i przesuwając go w kierunku skroni. Opisany masaż 
należy wykonać 5-10 razy w czasie około 30 sekund, 
bezpośrednio po zdjęciu ciepłego kompresu z powiek.

4.  Istotne jest wykonanie masażu zgodnie z opisaną wyżej 
techniką i zastosowanie odpowiedniej siły nacisku. Nie 
należy naciskać na powiekę ani za mocno, ani za słabo. 
Masaż powinien być odczuwalny jako dość przyjemny. 
Należy pamiętać, że zbyt silny nacisk może spowodować 
uraz gałki ocznej znajdującej się pod zamkniętą powieką. 
Masaż należy zawsze wykonywać przy zamkniętych 
oczach.

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, należy 
przerwać stosowanie produktu. W przypadku wątpliwości, 
należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się 
ochroną wzroku przed zastosowaniem produktu. Zużyty 
kompres można wyrzucić razem z innymi odpadami 
komunalnymi. 
Produkt ulega aktywacji po kontakcie z powietrzem. Należy 
otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem produktu.



The EyeBag® brand and design is a registered 
Trade Mark of The EyeBag® Company Ltd.

This product is manufactured by:
Suzhou Hengrun I/E Corp Ltd

No. 888 Chenghu Road, Suzhou, China

On behalf of The EyeBag Company.

www.eyebags.com

The EyeBag® Company Ltd
Unit 5

Calderdale Business Park
Club Lane

Halifax
HX2 8DB

Tel:  +44(0)1422 346 116

Instant

Marka i wzór EyeBag® stanowią  
zastrzeżone znaki towarowe, należące  

do The EyeBag® Company Ltd.  

Wyprodukowano w Chinach 
dla The EyeBag® Company.
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