Biofinity® szférikus
A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós
kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak1-3

Biofinity® — elkötelezett az innováció iránt, elkötelezett
a kényelem iránt. Ha kompromisszumok nélküli havi
kontaktlencsét keres, ajándékozza meg magát hihetetlen
kényelemmel és tiszta, éles látással a Biofinity® szilikon hidrogél
kontaktlencsék segítségével.2,3
Kiváló, tartós kényelem2,3: Az Aquaform® technológia — amely
csak a CooperVision kontaktlencsékben érhető el — fokozott
légáteresztést biztosít az optimális lencseviselési élmény
érdekében. Ez a különleges, nagy teljesítményű technológia
bezárja a vizet a lencsébe, így a lágy kontaktlencsék nedvesek
maradnak, és Ön élvezheti a hihetetlen, hosszan tartó kényelem
és a tiszta látás előnyeit.1
Kiemelkedő látásteljesítmény2,3 mind rövidlátóknak, mind
távollátóknak.
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A funkciók, amelyeket imádni fog

• Havi csererendszerű szilikon-hidrogél kontaktlencsék,
a kiváló, tartós kényelem és kiemelkedő látásélesség
kombinációja2,3
• A lencsék nedvesek és kényelmesek maradnak
• Az Aquaform® technológiának köszönhetően természetesen
nedvesíthető a kényelmes lencseviselés érdekében

A nagy légáteresztés a Biofinity® kontaktlencsék egyik
lényeges jellemzője. Az alapanyag gyártástechnológiájának
köszönhetően ezek a rendkívül kényelmes kontaktlencsék
lehetővé teszik, hogy az oxigén 100%-a elérje a szemét,4 így
segítve, hogy az tiszta és fehér maradjon**

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