
Lasten elämä on täynnä toimintaa ja liikettä. Mutta olipa kyse 
sitten pelaamisesta, pyöräilystä kavereiden kanssa tai uusien 
asioiden oppimisesta koulussa, likinäköisyys voi vaikeuttaa 
heidän lempipuuhiaan. Ja kasvaessaan he saattavat tarvita yhä 
suurempia voimakkuuksia.
 
Onneksi lapsesi voi hyötyä innovatiivisesta teknologiasta, 
joka helpottaa elämää ja auttaa hidastamaan likinäköisyyden 
kehittymistä1: MiSight ® 1 day -piilolinssit. ActiveControl®-
teknologialla varustetut MiSight® 1 day -piilolinssit eivät 
ainoastaan korjaa likinäköisyyttä, vaan ne ovat myös 
ensimmäiset pehmeät piilolinssit, joiden on todistettu 
hidastavan likinäköisyyden kehittymistä lapsilla.*†1 Käyttämällä 
MiSight® 1 day -piilolinssejä lapsesi  nauttia terävästä 
näöstäilman silmälaseja ja jatkaa lempipuuhiaan.1,2,3

Ominaisuudet, joita tulet rakastamaan
• Korjaa ja hidastaa lasten likinäköisyyden kehittymistä 59 % 

erityisen ActivControl®-teknologian avulla.*1

• Turvallinen valinta lapsellesi. 8-15-vuotiaista lapsista, jotka 
eivät ole koskaan aikaisemmin käyttäneet piilolinssejä:

 º 90 % lapsista ilmoitti käyttävänsä mieluummin MiSight® 1 
day-piilolinssejä kuin silmälaseja.1

 º 90 % lapsista pystyi asettamaan ja poistamaan MiSight® 1 
day -linssit itse.‡1

• Lapsiystävälliset, pehmeät ja helppokäyttöiset piilolinssit.1 
• Helppokäyttöiset kertakäyttölinssit, joita ei tarvitse 

puhdistaa tai säilyttää.

MiSight® 1 day
Kertakäyttölinssit, joilla on todistettu olevan hidastava  

vaikutus lasten likinäköisyyden kehittymiseen.1 

* Verrattuna kertakäyttöiseen yksiteholinssiin 3 vuoden jaksolla.
† Kolmen vuoden aikana MiSight® 1 day hidasti likinäköisyyden etenemistä keskimäärin 59 % verrattuna yksiteholinssiin.
‡ Vanhemmilta saatujen tietojen mukaan.
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