
Soczewki toryczne Biofinity® toric — wyposażone 
w innowacyjne rozwiązania, stworzone z myślą o wygodzie. 

Wysokiej jakości miesięczne soczewki kontaktowe 
zaprojektowane w celu zapewnienia długotrwałego komfortu 
i doskonałego widzenia u osób z astygmatyzmem1–3.

Doskonałe widzenie dzięki technologii Optimised Toric 
Lens Geometry™, toryczna konstrukcja soczewki  zapewnia 
stabilność, wyrazistość i komfort1–3.

Wyjątkowy, długotrwały komfort2,3: Technologia Aquaform® 
zatrzymuje wodę, zapewniając niesamowity komfort przez cały 
dzień4.

Wysoka przepuszczalność tlenu pozwala na dotarcie 100% 
tlenu do oczu5, dzięki czemu pozostają one wyraziste i białe**.

Cechy, które pokochasz
 ` Miesięczny harmonogram wymiany w połączeniu  
z doskonałym widzeniem i komfortem1–3 

 ` Zoptymalizowane pod kątem astygmatyzmu 

 ` Soczewki pozostają nawilżone i wygodne 

 ` Naturalne nawilżenie dzięki technologii Aquaform®  
zapewnia wygodę noszenia soczewek

Biofinity® toric
Idealne rozwiązanie dla osób z astygmatyzmem.  

Miesięczne toryczne soczewki kontaktowe Biofinity® toric  
zapewniają doskonałe widzenie  

i wygodniejsze noszenie soczewek1–3.
 

**Wysoka tlenoprzepuszczalność  zapewnia wyraziste, białe oczy. 
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