
A funkciók, amelyeket imádni fog

• Az Optimized Toric Lens Geometry™ azaz optimalizált tórikus lencsegeometria speciális kialakítási jellemzőkkel rendelkezik annak 
érdekében, hogy kiváló orientációt1 és stabil illeszkedést biztosítson a következetesen tiszta látás érdekében.

• Korszerű anyaga természetes módon vonzza a vízmolekulákat, így a lencsék teljes felülete folyamatosan nedves marad végig a nap 
folyamán.

• A nagy légáteresztő képesség lehetővé teszi, hogy szemei 100%-ban hozzájussanak a számukra szükséges oxigénhez‡, ami segít 
megőrizni fehérségüket2 és egészségüket§3

• A kontaktlencsékben elérhető legmagasabb osztályú UV-szűrő segít megvédeni szemét az UVA sugárzás 90%-ával és az UVB 
sugárzás 99%-ával szemben.||

Avaira Vitality™ 

toric
Nagy teljesítmény. Kiemelkedő érték.

* A behelyezéskor és 1 hónap után kapott szubjektív értékelések alapján. Egy prospektív, kettős maszkolású, randomizált, kétoldalú, keresztezett vizsgálat eredményei, amely az Avaira Vitality™ szférikus 
kontaktlencséket hasonlítja össze egy versenytárs többször használható szférikus lencséjével.

† Szférikus eltérés.

‡ Napi viselés során.

§ A hidrogél anyagoknál magasabb oxigénáteresztő képességük miatt a szilikon-hidrogél kontaktlencsék minimalizálják vagy kiküszöbölik a hipoxiával kapcsolatos tüneteket és problémákat a lencse viselése során.

|| Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet. A 
viselőknek továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint
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