Avaira Vitality™
са предпочитани от повечето потребители,
защото осигуряват:
• Изключително дълготраен комфорт1,8
• Без усещане за сухота1
• Високо зрително качество2,8
• По-лесно боравене1
• Защита в дългосрочен план
с UV филтър клас 13
• Позволяват на очите да дишат
• Високо водно съдържание
• Прецизна и гладка повъхрност

НОВО

Avaira Vitality

Несравним комфорт и предимства
за очното здраве

Oще днес попитайте Вашия очен
специалист за предимствата
осигурени от Avaira Vitality.
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www.uvibg.com
Официален представител за България:
ЮВИ Юнайтед вижън ООД

www.uvibg.com

CooperVision Bulgaria

1. След 2 и 4 седмици носене спрямо Avaira.
2. След 1, 2 и 4 седмици носене спрямо Avaira.
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 спрямо Avaira.
8. Директно сравнително изследване с контактни лещи Avaira®.

филтър

В
астиече и за
гмат
изъм

Ще обикнете Avaira Vitality
Без значение дали работите до късно, подготвяте се
за изпит или се забавлявате с приятели до среднощ,
Avaira Vitality осигуряват Вашия зрителен комфорт и
свободата Вие да решите кога да свърши Вашият ден.
Avaira Vitality™ предлагат напълно ново усещане при
носенето на лещи. От тях можете да очаквате
дълготраен комфорт1 и превъзходно зрително
качество2, по-лесно боравене1, както и подобрени
характеристики като максимална UV-защита3 и дори
по-високо водно съдържание.

Лещи, на които
можете да разчитате
Avaira Vitality™ са създадени чрез иновативна
Aquaform® технология от 3то последно поколение
силикон-хидрогел – най-здравословният материал за
меки лещи. Благодарение на него, до роговицата на
Вашите очи достига нужният кислород за нейното
правилно функциониране. Комбинирайки високо
водно съдържание с висока кислородна
пропускливост, Аvaira Vitality™ осигуряват предимства
за очното здраве и възможност за по-дълго и
комфортно ползване. Те са подходящи за всеки с
късогледство, далекогледство и астигматизъм.
Avaira Vitality предлагат безкомпромисна комбинация
от предимства за Вашия зрителен комфорт:
Дишащи
Високи нива на кислород за по-здрави и
добре изглеждащи, бели очи5.
Гладка и нежна повърхност
Изключително прецизната повърхност (без
грапавини) допринася за минималното
взаимодействие с окото, липса на усещане
за леща, като отблъсква отглаганията и
допринася ползи за очното здраве.

филтър

Защита за Вашите очи

Доказано е, че UV лъчите могат да увредят не само
Вашата кожа, но и Вашите очи.4 Те са причинител на
редица очни заболявания, част от които необратими.
Avaira Vitality™ са едни от малкото лещи, осигуряващи
UV защита. Те притежават UV филтър клас 1,
предлагащ максимална защита, който ефективно
блокира 90% от UVA и 99% от UVB лъчите. Avaira
Vitality Ви дават спокойствието, че Вашите лещи Ви
предпазват от увреждащото UV лъчение.3

Естествена и продължителна влажност
Повече от половината съдържание на Avaira
Vitality е вода (55%) – усещане за свежест,
продължаваща през целия период на
ползване.
Меки и гъвкави
Води до ненадминат комфорт от първия до
последния ден на употреба.
Най-висок клас UV защита.3,6
UV филтър клас 1, блокира 90% от UV и 99%
от UVB лъчите.3
ВАЖНО

Асферична оптика
За ясно и остро зрение, дори и в слабо
осветена среда
Благодарение на тези характеристики, Avaira
Vitality™ са толкова естествени сякаш, сте без лещи.

