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 Avaira Vitality™     Avaira®    

Надграждане с лекота до 
превъзходната леща.8

Превъзходен комфорт, 
продължаващ по-дълго от 
Вашия ден

1. След 2 и 4 седмици носене. 
2. След 1, 2 и 4 седмици носене. 
3. Внимание: UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или слънчеви 

очила, тъй като не покриват напълно очите и зоната около тях.
4. http://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection/

uv-protection-withcontact-lenses?sso=y
5. С по-високата си кислородна пропускливост в сравнение с хидрогелните материали, 

силикон-хидрогелните контактни лещи минимизират или елиминират свързаните с 
хипоксия признаци и симптоми по време на носене на лещите.

6. Налично в контактната леща.
7. След 4 седмици носене. 
8. Директно сравнително изследване с контактни лещи Avaira®*.
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За комфорт, естествена влажност, 
лесно боравене и зрение, новите и 
подобрени Avaira Vitality™ са 
предпочитани пред Avaira®.7

За да преминете по-бързо към НОВИТЕ 
Avaira Vitality™, говорете днес със своя 
очен специалист.

Цялостно Avaira Vitality™ са предпочитани 
пред Avaira® в съотношение 15 към 1.1

Предпочитания след четири седмици носене.
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Контактни лещи 
Avaira Vitality™

Ако харесвате Avaira®, 
тогава ще се влюбите  

в Avaira Vitality™.1

НОВО
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Всичко, което обичаш в 
Avaira® и повече.

Технология, на която 
можете да разчитате.

Контактни лещи  
Avaira Vitality™

Контактни лещи 
Avaira Vitality™ -  
по-добра защита за 
Вашите очи.

Avaira Vitality™ предлага напълно ново усещане 
при носенето на лещи с марката Avaira®. 
Вземайки всичко, което обичате и правейки го 
още по-добро. От Avaira Vitality™ можете да 
очаквате превъзходен дълготраен комфорт1 и 
зрително качество2, без усещане за сухота и 
по-лесно боравене1, както и подобрени 
характеристики като  увеличена UV-защита3 и 
дори по-високо водно съдържание. Освен това  
ще установите, че преминаването към Avaira 
Vitality™ е лесно и приятно. 

Силикон-хидрогелът е най-здравословният 
материал за меки контактни лещи5. 
Комбинирайки предимствата на меките лещи с 
високата кислородна пропускливост, силикон-
хидрогелният материал на Аvaira Vitality™ 
осигурява предимства за очното здраве и 
възможност за по-дълго, комфортно ползване в 
рамките на денонощието. 
Лещите Avaira Vitality™ са създадени от трето 
поколение силикон-хидрогел, който пропуска 
високи нива кислород до Вашите очи. 
Комбинацията с високо водно съдържание 
прави Avaira Vitality™ изключително удобна и 
комфортна.

Превъзхождащи Avaira® с:
•	 Предпочитани от повечето потребителите1 
•	 Изключително дълготраен комфорт.1,8

•	 Изключително зрително качество.2,8

•	 По-лесно боравене1

•	 Без усещане за сухота.1

Сега със следните допълнителни 
характеристики:
•	 Подобрена защита с UV филтър клас 1.3

•	 Подобрено водно съдържание.

Свържете се с Вашия очен специалист днес, 
за да преминете на новите и подобрени 
лещи - Avaira Vitality™.

Естествена и продължителна 
влажност
Нежно усещане за гладкост и 
комфорт, които продължават през 
целия период на ползване. 

Дишащи
Високите нива на кислород, 
преминаващи през лещата, 
осигуряват по-здравословни 
условия за носене на лещата.

Мека и гъвкава
Усещане за лекота и нежност по 
време на носене.

НОВО  Най-висок клас UV защита.3,6

UV блокер клас 1, блокира 90% от UV  
и 99% от UVB лъчите.3

Доказано е, че UV лъчите могат да увредят не 
само Вашата кожа, но и Вашите очи.4. Ето защо, 
контактните лещи Avaira Vitality™ имат UV защита 
клас 1, която ефективно блокира повече от 90% 
от UVA и 99% от UVB лъчите, давайки Ви 
спокойствието, че Вашите лещи Ви предпазват от 
увреждащото UV лъчение.3


