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СВОБОДАТА ДА ЖИВЕЕШ ПО СВОЯ НАЧИН

Коригирахте ли 
астигматизма си?
Ползвате контактни лещи с предписания ви 
по рецепта диоптър, но не виждате ясно?

Причината би могла да бъде некоригиран 
астигматизъм!
Астигматизъм 
Поради неправилна форма на роговицата попадащите върху нея 
светлинни лъчи не се пречупват еднакво, което води до замъглен и 
неясен образ.

До скоро астигматизмът не се коригираше с контактни лещи, в 
следствие на което много потребители нямаха възможност да 
получат оптималното зрение, което заслужават. Астигматичната 
корекция оставаше на заден план за сметка на по-високи сферични 
стойности, което е компромис с качеството на зрението. 
Стандартните сферични контактни лещи не могат да коригират 
астигматизъм.  За целта е необходимо да се използват астигматични, 
познати още като торични лещи.

Американската компания CooperVision е водещ 
производител на контактни лещи, която с всеки изминал 
ден подобрява зрителното качество на хората.

Ние разбираме, че всеки един човек е уникален и няма 
двама от нас, две очи или два дни, които да са еднакви.

CooperVision разработва първокласни лещи както за 
преобладаващите нужди от зрителна корекция, така 
и за по-специфичните и предизвикателни проблеми 
на зрението. Това улеснява хората да намерят най-
подходящите лещи за своя начин на живот. Предоставяме 
ви свободата да живеете по начина, по който искате.

Време е да се насладите на по-добър зрителен комфорт.
Попитайте вашия очен специалист за контактните 
лещи на CooperVision.

Гарантирано ясно зрение

Лесно напасване 
Със своята стабилизираща зона,  Biofinity toric  се напасват като 
стандартни лещи - поставете, примигнете и се усмихнете!

Стабилизираща зона 
Тя има най - голямо значение за правилната орентация и стабилност 
на лещата в окото. При Biofinity тя обхваща изцяло оптичната зона, 
благодарение на което лещите са стабилни през целия период на 
употреба.

Гладка непрекъсната повърхност 
Специфичната технология на изливане е основен фактор, отличаващ 
Biofinity toric от други силикон-хидрогелни лещи за корекция на 
астигматизъм.
Заобленият дизайн на ръбовете намалява триенето с клепача, което 
ви освобождава от усещането, че носите лещи.

Система, неутрализираща аберациите
Асферичната оптика на Biofinity® подобрява остротата на зрението 
и намалява изкривяванията на образа.
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Меки и дишащи лещи като никои други
Работите през целия ден? Искате да носите контактните си лещи до 
късно и даже да преспивате с тях? Нуждаете се от повече свобода? 
Вие заслужавате контактни лещи, които предоставят превъзходен 
комфорт и зрително качество.

Ние ви разбираме!

Biofinity® са за вас - първокласни контактни лещи от последно 
поколение СИЛИКОН-ХИДРОГЕЛ, доставящи максимален комфорт.

• Одобрени от FDA (Агенция за храни и лекарства на САЩ) за 
непрекъснато носене до 29 денонощия.

• Произведени от уникален силикон-хидрогелен материал.

• Естествено влажни, без допълнителни обработки на повърхността 
или химични овлажняващи агенти.

•Без необходимост от честа употреба на овлажняващи капки.

Biofinity® разчупват стандартите при силикон-хидрогелните 
лещи, комбинирайки висок приток на кислород до роговицата 
с високо водно съдържание. Комфортни лещи и здрави очи!

За разлика от останалите силикон-хидрогелни лещи, Biofinity® 
притежават и поддържат високо водно съдържание (48%), 
благодарение на което остават меки и гъвкави, предоставяйки 
ИСТИНСКИ комфорт през цялото денонощие.

Комбинирайки високо водно съдържание с повишен пренос на кислород 
(DK/t 160) получаваме идеалния баланс, благодарение на който, вие 
чувствате Biofinity® толкова естествено, сякаш сте без лещи - 
свободата да живеете по начина, по който желаете.

Цял ден, цяла нощ, цял един месец!

Естествено влажни, невероятно комфортни
Съществуват много причини, поради които чувствате лещите 
комфортни. Но, за да бъде истински комфортът, има един основен 
фактор: ВЛАЖНОСТТА на лещите.

Avaira® са произведени от уникален силикон-хидрогел, който привлича 
и задържа водата в лещите, поддържайки ги влажни и комфортни 
без необходимост от обработка на повърхността и допълнителни 
овлажняващи агенти. Всичко това е благодарение на естествената 
влажност на материала.

•По-добър, гарантиран комфорт в края на деня и минимални 
депозитни наслагвания.

•Високо водно съдържание (46%) - по-мек материал за по-добър 
комфорт.

•Високи нива на кислородна преносимст (Dk/t 125) за здрави очи.

Изключителната способност на Avaira® да остават влажни и да 
пренасят високи нива на кислород до роговицата е резултат от 
ексклузивната технология Aquaform®.

Полъх на свеж въздух

Avaira® помагат на вашето зрение да бъде винаги ясно и чисто, а 
очите ви по-здрави. Те са също така извънредно дишащи лещи, което 
дава възможност повече кислород да достигне до окото.

Меките и комфортни лещи Avaira® са изключително подходящи за нови 
потребители и за всеки, който търси комфорт, продължаващ през 
целия ден – колкото и да е дълъг той. 

Обществено проучване показва, че 80% от потребителите на Avaira® 
носят своите лещи повече от 14 часа дневно.*

Biofinity® Период на 
подмяна Астигматизъм Пресбиопия Късогледство

Далекогледство

Biofinity®/Biofinity® XR Едномесечен 
Biofinity® toric Едномесечен 
Biofinity® multifocal Едномесечен 

*2012 Изследване на потребители на Avaira® в САЩ

Avaira® 
  

Период на 
подмяна Астигматизъм Пресбиопия Късогледство

Далекогледство

Avaira® Едномесечен 
Avaira® toric Едномесечен 

Proclear® Период на 
подмяна Астигматизъм Пресбиопия Късогледство

Далекогледство

Proclear 1 day Ежедневен 
Proclear 1 day multifocal Ежедневен 
Proclear sphere Едномесечен 
Proclear toric Едномесечен 
Proclear EP / Multifocal Едномесечен 
Proclear multifocal toric Едномесечен  

Биосъвместими контактни лещи  
в хармония с очите
Контактните лещи Proclear® остават хидратирани задълго, което 
повишава комфорта и гарантира очното здраве. 

Колкото повече са хидратирани лещите и очите ни, 
толкова по-добре се чувстваме
Хидратацията е важна за организма ни, особено когато това се 
отнася за очите. Материалът на Proclear® създава естествена водна 
бариера около лещите, редуцирайки дехидратацията. Това минимизира 
възможността да се получи сухота, която може да доведе до замъгляване 
на зрението, натрупване на депозити и развитие на бактерии.

Proclear® са доказано устойчиви на дехидратация
Повечето меки контактни лещи губят своята влажност, което 
предизвиква дискомфорт и неясно зрение. Биосъвместимият 
материал на Proclear предотвратява дехидратацията като оставя 
лещите 96% хидратирани в края на деня. Материалът на лещите 
е съставен от молекули, които се съдържат в мембраните на 
човешките клетки. Те привличат и задържат влагата, като 
поддържат Proclear® комфортни и правилно функциониращи дори и 
след 12 чса носене.

НЕЗАМЕНИМ КОМФОРТ
Факт е, че Proclear® са единствените контактни лещи за 
които FDA (Агенция за храни и лекарства на САЩ) подкрепя 
твърдението:„Осигуряват подобрен комфорт на потребители, 
които изпитват дискомфорт или симптоми, свързани със сухота в 
очите при носене на контактни лещи“.

Proclear® са подходящи за вас независимо дали използвате очила за 
корекция на късогледство, далекогледство или астигматизъм, както 
и за тези от вас, които използват бифокални или прогресивни очила 
за корекция на преспбиопия. Proclear® предлагат решение дори и в 
случай на високи рецептурни стойности, очна сухота или пресбиопия, 
съчетана с астигматизъм.

• Продължително носене - до 29 
денонощия без сваляне

• Остават влажни и комфортни през 
целия период на носене

• Естествено влажни, без нужда от 
допълнителни овлажняващи агенти

• Асферична повърхност за максимално 
зрително качество

• Единствените силикон-хидрогелни 
лещи с възможност за корекция на 
високи рецептурни стойности

• Предоставят продължителен комфорт, 
от който се нуждаете

• Естествено влажен силикон-хидрогел от 
последно поколение, задържащ водата по 
двете повърхности на лещата

• Асферична повърхност за максимално 
зрително качество

• UV  защита

• Над 12 чса комфорт с 96% хидратация
• Биосъвместим материал, 

предотвратяващ дискомфорта при 
сухота в очите

• Първокласен хидрогел с висока 
кислородна преносимот

• Възможност за корекция на високи 
рецептурни стойности


