Kontaktné šošovky
Biofinity® toric
Špičkové mesačné kontaktné šošovky pre dlhotrvajúci
komfort a vynikajúce videnie aj s astigmatizmom.1-3

Dokonalé riešenie pre astigmatizmus. S mesačnými
kontaktnými šošovkami Biofinity® toric si môžete užívať
vynikajúce videnie a pohodlnejší zážitok z nosenia šošoviek.1-3
Biofinity® toric— záväzok voči inováciám a komfortu.
Špičkové mesačné kontaktné šošovky pre dlhotrvajúci komfort
a vynikajúce videnie aj s astigmatizmom1–3
Vynikajúce, jasné videnie
vďaka technológii Optimised Toric Lens Geometry™,
špecifickému dizajnu torických šošoviek pre stabilitu, jasnosť a
pohodlie1–3
Vynikajúci, dlhotrvajúci komfort2,3:
Technológia Aquaform® v šošovke uzavrie vlhkosť — pre
neuveriteľné pohodlie, ktoré vydrží celý deň4

Plán výmeny
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Funkcie, ktoré si zamilujete

• Plán mesačnej výmeny v kombinácii s vynikajúcou jasnosťou
videnia a komfortom1–3
• Optimalizované pre astigmatizmus
• Šošovky zostávajú vlhkéa budú stále pohodlné
• Prirodzene vlhké vďaka technológii Aquaform® pre pohodlné
nosenie šošoviek

Vysoká priedušnosť umožňuje až 100 % potrebného kyslíka
preniknúť k očiam5a pomáha ich tak udržiavať čisté a biele**

**Vysoká priepustnosť kyslíka podporuje čisté, biele oči.
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