
Biofinity® toric — elkötelezett az innováció iránt, elkötelezett 
a kényelem iránt. A prémium minőségű havi kontaktlencsék 
tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak1–3 

Kiváló látásteljesítmény az Optimised Toric Lens Geometry™-
nek köszönhetően, amely egy stabilitást, éles látást és 
kényelmet biztosító tórikus lencsekialakítás1–3

Kiváló, tartós kényelem2,3: Az Aquaform®technológia bezárja 
a vizet a lencsébe — így egész napon át tartó hihetetlen 
kényelmet nyújthat4

A nagy légáteresztés lehetővé teszi, hogy az oxigén 100%-a 
elérje a szemét5, így az tiszta és fehér maradhasson**

A funkciók, amelyeket imádni fog
• Havi csererendszerű szilikon-hidrogél kontaktlencsék, 

a kiváló, tartós kényelem  és kiemelkedő látásélesség 
kombinációja2,3 

• Asztigmiára optimalizálva 
• A lencsék nedvesek és kényelmesek maradnak 
• Az Aquaform® technológiának köszönhetően természetesen 

nedvesíthető a kényelmes lencseviselés érdekében

Biofinity® toric
A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós  

kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak.1-3

 

**A magas oxigénáteresztő képesség tiszta, fehér szemeket eredményez.
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