Kontaktní čočky
Biofinity® toric
Ideální řešení pro uživatele s astigmatismem.
S kontaktními čočkami Biofinity® toric si můžete
užívat vynikající vidění a pohodlnější nošení čoček.1–3

Biofinity® toric — závazek k inovacím a pohodlí.
Prémiové měsíční kontaktní čočky pro dlouhotrvající pohodlí a
vynikající vidění pro uživatele s astigmatismem1–3
Vynikající kvalita vidění
díky konstrukci torických čoček Optimised Toric Lens
Geometry™ pro stabilitu, jasné vidění a pohodlí1–3
Vynikající, dlouhotrvající pohodlí2,3:
Technologie Aquaform® uzamkne vodu uvnitř čoček, takže
jejich nošení může být neuvěřitelně pohodlné po celý den4
Vysoká prodyšnost umožňuje, aby se k očím dostalo 100 %
potřebného kyslíku5, takže zůstanou čisté a bílé**
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Funkce, které si zamilujete

• Měsíční plánovaná výměna v kombinaci s vynikající kvalitou
vidění a pohodlím1–3
• Optimalizováno pro astigmatismus
• Čočky zůstávají vlhké a pohodlné
• Díky technologii Aquaform® jsou čočky přirozeně vlhké a
umožňují pohodlné nošení

** Vysoká propustnost pro kyslík podporuje jasné, bílé oči.
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