
Желаете превъзходно зрително преживяване? 
Попитайте вашия очен спрециалист за решенията, 
които ви предлагат контактните лещи на CooperVision.

Biofinity® контактни лещи1  Проучване на CooperVision, 2013г.; данни от файл.

Aquaform® Comfort Science™

Висок кислороден пренос
Пропускайки високи нива на кислород до 
роговицата (Dk/t 160), Biofinity осигуряват 
нейното правилно функциониране и 
здравословно състояние при ежедневно 
или удължено ползване.

Естествена влажност
Почти половината съдържание на 
Biofinity e вода (48%). Хидрофилността 
на материала се поддържа без 
допълнителни обработки или 
овлажняващи агенти, което осигурява 
постоянен и продължителен комфорт.

Мекота и гъвкавост
Благодарение на идеалния баланс 
на водно съдържание и силиконов 
компонент, Biofinity са меки и гъвкави, 
което ги прави изключително нежни и 
комфортни.

Какво мислят потребителите 
за Biofinity?

Aquaform Comfort Science е технология, 
благодарение на която Biofinity доставят 
повече кислород и изключителен 
комфорт за вашите очи.

Приблизително 2-ма от 3-ма 
пробвали Biofinity оценяват лещите като по-добри 
или много по-добри спрямо други лещи.1

86% от ползващите Biofinity биха ги препоръчали 
на свой приятел или член на семейството.1

89% от ползващите Biofinity ги оценяват като 
изключително комфортни.1

Превъзходен комфорт  
и ясно зрение

Нежно залюляни 
от облаците, 

щедро стоплени 
от слънцето, 

плаващи над лунния 
бряг до края на 

тюркоазеното море.
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Произведени чрез иновативната Aquaform® технология, Biofinity® разчупват стандартите при 
силикон-хидрогелните лещи. Те комбинират висока кислородна пропускливост (Dk/t 160) и високо 
водно съдържание (48%).  В допълнение, Biofinity имат гладка, естествено влажна повърхност, която 
е устойчива на наслагвания, така че вие да се чувствате комфортно до края на вашия ден, колкото и 
дълъг да е той. Te oсигуряват идеалния баланс, благодарение на който вие чувствате Biofinity® толкова 
естествено, сякаш сте без лещи - свободата да живеете по начина, по който желаете.

Biofinity предлагат решение в случай на късогледство и далекогледство. Ако имате астигматизъм или 
пресбиопия попитайте вашия очен специалист за Biofinity toric или Biofinity multifocal.

Контактни лещи, предоставящи 
превъзходен комфорт  
и зрително качество.

Biofinity multifocal

Изненадайте очите си с остро зрение на всички 
разстояния

Biofinity multifocal са подходящи за вас в случай че 
използвате очила за четене или няколко различни 
чифта очила за различните дистанции. Те осигуряват 
ненадминат комфорт и отлично зрително качество 
едновременно на всички разстояния.

•	 Подобряват зрението на близка, далечна и междинна 
дистанция.

•	 Предоставят индивидуално решение за всяко око.

Biofinity toric

Най-подходящото решение в случай на астигматизъм

Biofinity toric ca cъздадени да предоставят ясно зрение, 
стабилност и комфорт. Благодарение на специалния си 
дизайн, Biofinity toric oсигуряват изключително зрение 
дори и при примигване.  

•	 Заоблен дизайн на периферията, намаляващ 
взаимодействието с клепача. 

•	 Гладка повърхност без грапавини за максимален 
комфорт.

Защо 
контактните 
лещи 
Biofinity® 
са толкова 
комфортни?

Одобрени за  
непрекъснато носене  

до 29 денонощия.

Цял ден,  
цяла седмица,  

цял един месец!


