
Cechy, które pokochasz
 ` Miesięczny harmonogram wymiany w połączeniu z wyjątkowym, 
długotrwałym komfortem i widzeniem, jakie zapewniają soczewki 
silikonowo-hydrożelowe2,3

 ` Soczewki pozostają nawilżone i wygodne

 ` Naturalne nawilżanie dzięki technologii Aquaform® zapewnia  
wygodę noszenia soczewek

**Wysoka  tlenoprzepuszczalność zapewnia wyraziste, białe oczy.
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Tryb wymiany Korekcja

Miesięczne Krótkowzroczność

Dalekowzroczność
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Biofinity® — wyposażone w innowacyjne rozwiązania, 
stworzone z myślą o wygodzie. Jeśli szukasz miesięcznych 
soczewek kontaktowych bez kompromisów, zapewnij 
sobie niesamowitą wygodę i wyraźne, ostre widzenie dzięki 
soczewkom silikonowo-hydrożelowym Biofinity®2,3. 

Wyjątkowy, długotrwały komfort2,3: Technologia Aquaform® 
— dostępna tylko w soczewkach kontaktowych CooperVision 
— zapewnia lepszą przepuszczalność tlenu  oraz optymalny 
komfort noszenia soczewek. Ta unikalna wysokiej klasy 
technologia zatrzymuje wodę w soczewkach, utrzymując 
nawilżenie miękkich soczewek kontaktowych, tym samym 
zapewniając niesamowity, długotrwały komfort i wyraźne 
widzenie1.

Doskonałe widzenie2,3 zarówno u krótkowidzów,  
jak i dalekowidzów.

Wysoka przepuszczalność tlenu jest kluczową cechą soczewek 
kontaktowych Biofinity®. Dzięki konstrukcji tych niezwykle 
wygodnych soczewek kontaktowych Twoje oczy mogą 
oddychać, gdyż dociera do nich 100% tlenu4, co pomaga im 
zachować wyrazisty i biały wygląd**.

Biofinity® sphere
Wysokiej jakości miesięczne soczewki kontaktowe, 

zaprojektowane w celu zapewnienia długotrwałego komfortu  
i doskonałego widzenia1–3 


