
**Vysoká priepustnosť kyslíka podporuje čisté, biele oči.   
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Biofinity® multifocal — záväzok voči inováciám a komfortu. 
Zdravé, pohodlné multifokálne kontaktné šošovky pre  
jasné a vynikajúce videnie na blízko, do diaľky a na  
akúkoľvek vzdialenosť medzi tým2

Ak máte viac ako 40 rokov a hľadáte komfort a jasnosť videnia 
pri nosení prémiových multifokálnych mesačných kontaktných 
šošoviek, vyskúšajte  kontaktné šošovky Biofinity®multifocal 
pre jasné, ostré videnie2 a neuveriteľný komfort, ktorý vydrží 
celý deň1 

Technológia Aquaform® v šošovke uzavrie vlhkosť – takže 
získate neuveriteľné pohodlie, ktoré vydrží celý deň1

Technológia Balanced Progressive® poskytuje viacero 
korekčných zón v každej šošovke, ktoré sú prispôsobené 
vášmu osobnému predpisu, takže vidíte ostro na akúkoľvek 
vzdialenosť2

Jasné a vynikajúce videnie na blízko, do diaľky a na akúkoľvek 
vzdialenosť medzi tým2

Vysoká priedušnosť umožňuje až 100 % potrebného kyslíka 
preniknúť k očiam3 a pomáha ich tak udržiavať čisté a biele**

Funkcie, ktoré si zamilujete
• Plán výmeny šošoviek raz za mesiac v kombinácii s 

neuveriteľným pohodlím1 a jasným videním na blízko, do 
diaľky a na akúkoľvek vzdialenosť medzi tým2 

• Šošovky zostávajú vlhké a budú stále pohodlné
• Prirodzene vlhké vďaka technológii Aquaform® pre pohodlné 

nosenie šošoviek 

Kontaktné šošovky  
Biofinity®  
multifocal

Špičkové mesačné kontaktné šošovky na presbyopiu,  
ktoré vám poskytnú neuveriteľné pohodlie1 a  
vynikajúce videnie na akúkoľvek vzdialenosť2

Plán výmeny Koriguje

Každý mesiac
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