
Eднодневни лещи за всеки повод

Еднодневни контактни лещи от трето 
последно поколение, естествено 
влажен силикон-хидрогел, без 
допълнителни обработки или 
овлажняващи агенти.

CooperVision Ви предлага най-голямото 
продуктово разнообразие от висококачествени 
еднодневни лещи и подходящо решение за 
всяка една зрителна нужда - късогледство, 
далекогледство, астигматизъм или пресбиопия.

Висока кислородна пропускливост 
MyDay позволяват на Вашите очи да 
дишат, поддържайки ги здрави и правилно 
функциониращи.

Естествена влажност
Повече от половината съдържание на MyDay 
е вода (54%). Хидрофилността на материала 
се постига и поддържа без допълнителни 
обработки или овлажняващи агенти, което 
осигурява постоянен и продължителен 
комфорт.

Мекота и гъвкавост 
Идеалният баланс на водно съдържание 
и силиконов компонент правят MyDay 
меки и гъвкави за ненадминат комфорт, 
продължаващ по-дълго от Вашия ден.

Асферична оптика
За ясно и остро зрение, дори и в слабо 
осветена среда.

UV филтър 
Допълнителна защита за Вашето зрение*

*Внимание: UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или 
слънчеви очила, тъй като те не покриват напълно очите и зоната около тях.

Желаете превъзходно зрително преживяване? 
Попитайте Вашия очен специалист за решенията, 
които Ви предлагат контактните лещи CooperVision.

MyDay®

Съсредоточете се върху Вашия 
ден, а не върху лещите си.
Доверете се на MyDay!

Всеки ден с MyDay
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Гарантиран 
комфорт

Лесно боравене
MyDay са меки, удобни 
и лесни за поставяне и 
сваляне, благодарение 
на оптималния модулус.

Висок пренос на кислород
За по-здрави и бели очи. Осигуряват 
100% от необходимия за роговицата 
кислород при ежедневно ползване.

Изключителен комфорт
Максималният комфорт е гарантиран 
от високото водно съдържание (54%), 
естествената влажност и физиологично 
съвместимата повърхност на лещата.

*Harvitt DM, Bonanno JA. Преоценка на модела за кислородната дифузия за 
определяне на необходимата минимална Dk/t стойност за предотвратяване на 
роговична хипоксия. Optom Vis Sci 1999; 76(10):712-71

Тайната на MyDay 
Smart Silicone™ уникална 
технология, осигуряваща 
изключителен баланс.

Пълна удовлетвореност  
при 9 от 10 потребителя

Комфорт 
от сутрин 
до вечер

За да осигурят превъзходен 
комфорт и ползи за очното здраве, 
MyDay безкомпромисно съчетават 
най-важните параметри.

Oчите Ви работят по цял ден. Ние 
смятаме, че Вашите лещи трябва да 
отговарят на начина Ви на живот. 
Попитайте Вашия очен специалист 
за MyDay. Te са всичко, от което се 
нуждаят Вашите очи, за да се 
насладите на деня си, колкото и 
дълъг да е той.


