
Jos olet terveystietoinen ja etsit piilolinssejä, jotka ovat 
edulliset† tehden samalla hyvää sekä lompakollesi että silmillesi, 
on CooperVisionin clariti® 1 day sinua varten - täydellinen 
silikonihydrogeelipohjaisten piilolinssien perhe.

Clariti® 1 day -piilolinsseillä voit luottaa siihen, että olet tehnyt 
kaiken voitavasi silmiesi terveyden hyväksi, sillä vaihdat linssit 
joka päivä, niissä on sisäänrakennettu UV-suoja* ja ne on 
valmistettu terveellisestä linssimateriaalista, joka päästää 100 
% silmän tarvitsemasta hapesta.†‡1 clariti® 1 day antaa sinulle 
erinomaisen näönlaadun2 ja mukavan linssikokemuksen hintaan, 
joka saa sinut hymyilemään.†

Ominaisuudet, joita tulet rakastamaan
• Pehmeä silikonihydrogeelimateriaali, jonka korkea 

hapenläpäisevyys auttaa silmiäsi pysymään terveinä ja 
valkoisina.‡1 

• UV-suoja suojaa silmiäsi ultraviolettisäteilyltä, mikä voi edistää 
silmiesi terveyttä.*

• WetLoc®-teknologia ja korkea nestepitoisuus pitävät 
piilolinssisi kosteina, mikä takaa hämmästyttävän mukavuuden 
koko päiväksi.

• Optimised Comfort Edge™ varmistaa silmän ja piilolinssin 
kitkattoman vuorovaikutuksen.3

• clariti® 1 day -linssi tarjoaa silikonihydrogeelipohjaisen 
kertakäyttölinssin edut, mutta edullisemmin.†

clariti® 1 day
Käytännölliset kertakäyttölinssit, joilla  

on korkea hapenläpäisykyky1 ja hyvä  
käyttömukavuus edulliseen hintaan†.

* Varoitus: UV-säteitä absorboivat piilolinssit eivät korvaa UV-säteitä absorboivia silmä- tai aurinkolaseja, koska ne eivät peitä koko silmää eivätkä silmienympärysaluetta. Asiakkaiden tulee 
jatkaa UV-säteitä absorboivien suojalasien käyttöä ohjeiden mukaan.

† Päivittäisessä käytössä.
‡ Silikonihydrogeelilinssien hapenläpäisykyky on suurempi kuin hydrogeelilinssien ja ne minimoivat tai jopa eliminoivat hapenpuutteesta johtuvat oireet ja vaivat piilolinssejä käytettäessä.
† Perustuen CooperVisionin suositeltuun myyntihintaan. Jälleenmyyjät määrittävät yksin myyntihinnan. Yllä olevien ei ole tarkoitus vaikuttaa myyntihintaan kuluttajalle.
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