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

vynikajúcim, dlhotrvajúcim pohodlím a jasným videním v 
kontaktných šošovkách zo silikón-hydrogélu2,3 

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

nosenie šošoviek

Sférické kontaktné  
šošovky Biofinity® 

Špičkové mesačné kontaktné šošovky navrhnuté tak, aby  
poskytovali dlhotrvajúci komfort a vynikajúce videnie1-3

**Vysoká priepustnosť kyslíka podporuje čisté, biele oči. 
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Plán výmeny Koriguje

Každý mesiac Krátkozrakosť

Ďalekozrakosť
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Špičkové mesačné kontaktné šošovky pre dlhotrvajúci komfort 
a vynikajúce videnie1

Biofinity® — záväzok voči inováciám a komfortu.
Ak hľadáte mesačné kontaktné šošovky bez kompromisov, 
užite si neuveriteľný komfort a ostré videnie našich silikón-
hydrogélových kontaktných šošoviek Biofinity®.2,3

Vynikajúci, dlhotrvajúci komfort2,3: 
Technológia Aquaform® — dostupná len v kontaktných 
šošovkách od spoločnosti CooperVision — poskytuje zvýšenú 
priedušnosť pre optimálny zážitok z nosenia šošoviek. Táto 
jedinečná vysokovýkonná technológia uzavrie vo vnútri 
mäkkých kontaktných šošoviek vlhkosť pre neuveriteľné, 
dlhotrvajúce pohodlie a jasnosť videnia.1

Vynikajúcaostrost videnia2,3 bez ohľadu na to, či ste krátkozrakí 
alebo ďalekozrakí.

Vysoká priedušnosť je kľúčovou vlastnostiou kontaktných 
šošoviek Biofinity®. Dizajn týchto mimoriadne pohodlných 
kontaktných šošoviek umožňuje vašim očiam dýchať, vďaka 
čomu sa do očí dostane 100 % kyslíka4, ktorý potrebujú, aby 
ostali čisté a biele** 


