MyDay toric
egynapos eldobható
®

Nagy teljesítményű 1 napos kontaktlencsék
asztigmiás kontaktlencse-viselőknek.

Mostantól még többet követelhet meg tórikus
kontaktlencséitől: A tiszta, stabil látáson túl Ön megköveteli a
rendkívüli kényelmet is, hogy maradéktalanul megfelelhessen
magas intenzitású életvitelének. A MyDay® napi eldobható
tórikus kontaktlencsék a CooperVision, a tórikus
kontaktlencsék világelső gyártójától, ugyanazokkal a kialakítási
jellemzőkkel készülnek, mint amelyek a Biofinity® toric tórikus
lencsékben is megtalálhatók. Ezek a termékek egyben a MyDay
egynapos eldobható kontaktlencsecsalád tagjai is: A valaha
volt legpuhább szilikon-hidrogél lencséink* és a világ első 1
napos kontaktlencséi, amelyek a CooperVision® Aquaform®
technológiával készültek, hogy az Ön szeme egész nap tiszta
és fehér maradjon, és kellemesen érezze magát. A MyDay®
eldobható napi tórikus kontaktlencsével Ön készen áll a napi
teendői elvégzésére.

Csererendszer
Napi

Helyesbítés
Asztigmia

A funkciók, amelyeket imádni fog

• Kiváló látáskorrekció, bizonyítottan stabil és kényelmes
illeszkedés asztigmia esetén. A CooperVision® toric
tórikus kontaktlencsék a tórikus tervezés terén szerzett
szakértelmünkből profitálnak az Optimized Toric Lens
Geometry™ rendszernek köszönhetően
• Hosszan tartó kényelem: a fejlett Aquaform® technológia
bezárja a vizet a lencsébe — így egész napon át tartó hihetetlen
kényelmet biztosít.
• Magas légáteresztés: a szilikon hidrogél anyag lehetővé teszi,
hogy az oxigén 100%-a elérje a szemét1, így az tiszta és fehér
maradjon.**
• UV-szűrő: segít megvédeni szemét az ultraibolya sugárzástól,
így megőrzi szeme egészségét.†

* A CooperVision® 1 napos szilikon hidrogél kontaktlencsékkel összehasonlítva. Nyilvántartásban szereplő adatok.
** A magas oxigénáteresztő képesség tiszta, fehér szemeket eredményez.
† 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
* A CooperVision® 1 napos szilikon hidrogél kontaktlencsékkel összehasonlítva. Nyilvántartásban szereplő adatok.
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