Prémium minőségű lágy kontaktlencsék

Lágy kontaktlencsék dinamikus élethez

Kényelem napi- és havi lencsében is

A KÉNYELEM LUXUSA
Ismerje meg a BIOFLEX PREMIUM szilikon-hidrogél kontaktlencsét! Különlegesen kényelmes viseletet biztosít,
észrevétlenül teheti még lendületesebbé napját.

LENCSE MINDEN NAPRA
A BIOFLEX ACTIVE kontaktlencsecsalád egyedi alapanyagának és gyártástechnológiájának kombinációjával szeme egész napon át megőrzi természetes nedvességét és oxigénellátását. A lencsék további előnye az
UV-szűrő képesség*.

TISZTA LÁTÁS ÉS KÉNYELEM
A kiváló ár/érték arányú BIOFLEX CLASSIC kontaktlencse egész napon át megőrzi nedvességét, így a viselése
kellemes érzést nyújt.

EGÉSZSÉGESEBB LENCSEVISELÉS
A speciális gyártástechnológiának és az anyagtechnológiák kombinációjának köszönhetően a BIOFLEX
PREMIUM lencse kimagaslóan sok oxigént enged át az
Ön szeméhez. A magába zárt nedvességgel puha, kellemes viseletet biztosít, ami kimagasló teljesítménnyel
párosul.
HAVI HASZNÁLATÚ

NAPI HASZNÁLATÚ

ÁPOLÓFOLYADÉK

LÁTÁSKORREKCIÓ NAPI LENCSÉHEZ IS
Lehet rövidlátó, távollátó, asztigmiás, vagy presbyóp,
a BIOFLEX ACTIVE napi kontaktlencse választékában
megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet.

HAVI HASZNÁLATÚ

Bioflex Premium
DigitEye
Bioflex Premium
Bioflex Premium
Tórikus

NAPI HASZNÁLATÚ

ÁPOLÓFOLYADÉK

Bioflex Active
One Day
Bioflex Premium
One Day

Bioflex Prémium
Ápolófolyadék

Bioflex Premium
Multifokális

ELŐNYÖK:
•
Kiemelkedő kényelem és látásminőség
•
Magas víztartalom
•
Lágy, mégis könnyen kezelhető
•
Kiváló oxigénáteresztés
•
Tiszta, fehér szemek
•
Könnyű felhelyezni és eltávolítani
Ne elégedjen meg az egyszerű kontaktlencsékkel!
Megérdemli a BIOFLEX PREMIUM kényelmét.

Bioflex Active

Bioflex Active
One Day Tórikus

SZÉLES KÍNÁLAT
A BIOFLEX CLASSIC termékcsalád számos látásproblémára kínál kontaktlencséket. Ezek közé tartozik az asztigmia, a rövidlátás, a távollátás, a presbyópia is. Több
csereperiódus közül választhat – a napitól egészen a
havi cseréig.

HAVI HASZNÁLATÚ

NAPI HASZNÁLATÚ

Bioflex Classic
Bioflex Active
Ápolófolyadék

Bioflex Active One
Day Multifokális

ELŐNYÖK:
•
Kiváló teljesítmény
•
Hosszan tartó kényelem
•
Továbbfejlesztett, magasabb víztartalom
•
A szilikon-hidrogél lencsék egészséges viselési élménye
•
UVA- és UVB-védelem*
*Az UV-szűrős kontaktlencse nem helyettesíti az UV-szűrős védőeszközöket, mint
például az UV-szűrős szemüveget vagy napszemüveget, mivel nem fedi teljesen a
szemet és a környező területeket. A kontaktlencse-viselőknek továbbra is viselniük
kell UV-szűrős szemüveget vagy napszemüveget, követve az illesztő utasításait.

Bioflex Classic Tórikus

Bioflex Classic
One Day

Bioflex Classic Multifokális

ELŐNYÖK:
•
Tiszta látás és kényelem
•
96%-os hidratáció egész napon át
•
Kiemelkedő teljesítményű hidrogél alapanyag a
megbízható látásminőségért
•
Kiváló ár/érték arány

Active

Prémium

Bioflex kontaktlencsék csak az
Opticnet partnereknél

Prémium minőségű lágy kontaktlencsék
•
•
•
•
•
•

Kiemelkedő kényelem és látásminőség
Magas víztartalom
Lágy, mégis könnyű kezelhetőség
Kiváló oxigénáteresztés
Könnyű felhelyezés és eltávolítás
Tiszta, fehér szemek

Lágy kontaktlencsék dinamikus élethez
•
•
•
•
•

Classic

BIOFLEX kontaktlencsék

Kiváló teljesítmény
Hosszan tartó kényelem
Továbbfejlesztett, magasabb víztartalom
A szilikon-hidrogél lencsék egészséges
viselési élménye
UVA- és UVB-védelem*

Az Ön Opticnet partnere:

Kényelem napi- és havi lencsében is
•
•
•
•

Tiszta látás és kényelem
96%-os hidratáció egész napon át
Kiemelkedő teljesítményű hidrogél alapanyag a
megbízható látásminőségért
Kiváló ár/érték arány
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A tájékoztatóban feltüntetett kontaktlencsék gyógyászati segédeszközök,
az ápolófolyadékok orvostechnikai eszközök.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Vásárlói
tájékoztató

