
Cechy, które pokochasz
 ` Live® stworzone dla komfortu - Twoje soczewki kontaktowe 
powinny być tak samo wygodne na koniec dnia, jak i o poranku. 
Live® wykorzystują technologię AquaGen™, dzięki której soczewki 
mają wysoką zawartości wody i zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

 ` Live® stworzone dla zdrowia - oczekujesz, że soczewki 
kontaktowe będą zdrowe dla twoich oczu. Soczewki Live® są 
wykonane z wysoce tlenoprzepuszczalnego materiału silikonowo-
hydrożelowego, który przepuszcza znacznie więcej tlenu do Twoich 
oczu niż tradycyjne hydrożelowe soczewki kontaktowe1

 ` Live® soczewki jednodniowe posiadają filtr UV**,  
aby chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym

 ` Live® stworzone dla wygody - poszukujesz soczewek 
kontaktowych, które nie sprawiają problemów i zapewnią wygodę, 
jakiej wymaga Twój styl życia? Dzięki Live® codziennie zakładasz 
nowe soczewki kontaktowe†, bez potrzeby używania pojemników 
i płynów

 ` Live® zapewnia przystępną cenę - chcesz świetnych produktów 
- ale w odpowiedniej cenie. Soczewki kontaktowe Live® oferują 
wszystkie zalety najnowszego materiału silikonowo-hydrożelowego 
w świetnej cenie*

Live® soczewki 
jednodniowe

Live® to oddychające, jednodniowe soczewki kontaktowe  
do codziennego użytku, zaprojektowane tak, abyś mógł żyć tak jak chcesz

† Opakowania z tworzyw sztucznych nadają się w większości do recyklingu.
* Na podstawie rekomendowanych przez firmę CooperVision cen detalicznych.
** Uwaga: soczewki kontaktowe pochłaniające promienie UV nie mogą być stosowane jako substytut okularów chroniących oczy przed promieniowaniem UV, takich jak pochłaniające promienie UV gogle czy okulary 
przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oka i jego okolicy. Pacjenci powinni nadal stosować pochłaniające promienie UV okulary chroniące oczy zgodnie z zaleceniami.

Źródła:
1. Dzięki wyższej niż w soczewkach hydrożelowych tlenoprzepuszczalności silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe minimalizują lub zupełnie eliminują oznaki niedotlenienia związane z noszeniem soczewek. 
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