
Premium-kuukausilinssit, jotka on suunniteltu tarjoamaan 
pitkäkestoista käyttömukavuutta ja erinomainen näöntarkkuus 
hajataitteisuudesta kärsiville.1-3

Biofinity® toric - fokus innovaatiossa ja mukavuudessa. 
Premium-kuukausilinssit, jotka on suunniteltu tarjoamaan 
pitkäkestoista käyttömukavuutta ja erinomainen näöntarkkuus 
hajataitteisuudesta kärsiville.1-3

Erinomainen näöntarkkuus Optimised Toric Lens Geometryn™ 
ansiosta, joka on vakautta, terävyyttä ja käyttömukavuutta 
lisäävä toorinen linssirakenne.1-3

Erinomainen, pitkäaikainen käyttömukavuus:2, 3

Aquaform®-teknologia lukitsee veden linssiin, joten voit nauttia 
mukavuudesta koko päivän.4

Korkean hapenläpäisevyyden ansiosta linssi päästää silmiin 
kaiken sarveiskalvon tarvitseman hapen5, jotta silmät pysyvät 
kirkkaina ja valkoisina**

Ominaisuudet, joita tulet rakastamaan
• Kuukausilinssi, jossa yhdistyvät pitkäaikainen 

käyttömukavuus ja erinomainen näkö.1, 3 
• Optimoitu hajataitteisuutta varten 
• Linssit pysyvät kosteutettuina ja miellyttävinä 
• Aquaform®-teknologian ansiosta luonnollisesti kostuvat, 

mikä takaa mukavan linssikokemuksen

Biofinity® toric 
-piilolinssit

Täydellinen ratkaisu hajataitteisuuteen. Biofinity®  
toric -kuukausilinssien avulla voit nauttia erinomaisesta  

näöstä ja mukavammasta linssikokemuksesta.1-3

 

** Suuri hapenläpäisykyky antaa kirkkaat ja valkoiset silmät.
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