Smart Silicone™
Науката зад комфорта
MyDay® са направени от последно 3то
поколение силикон-хидрогел, найиновативният и здравословен материал
за контактни лещи. Те комбинират
безкомпромисно редица ключови
предимства за Вашия зрителен комфорт:
Висока кислородна пропускливост
MyDay® позволяват на Вашите очи да дишат, поддържайки
ги здрави и правилно функциониращи.
Гладка и нежна повърхност
Изключително прецизната повърхност (без грапавини)
води до минималното взаимодействие с окото, липса на
усещане за леща, отблъскване на отлаганията и предимства
за очното здраве.
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.
Меки, гъвкави, лесни за поставяне и махане
Идеалният баланс на водно съдържание и силиконов
компонент правят MyDay® меки и гъвкави за ненадминат
комфорт, същевременно осигурявайки удобно боравене.
UV защита
MyDay® са едни от малкото еднодневни дишащи лещи,
предпазващи Вашите очи от вредното действие на UVA и
UVB лъчите.*

Всичко, от което Вашите очи
имат нужда

MyDay®

Премиум еднодневни дишащи лещи със
Smart Silicone™
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Асферична оптика
За ясно и остро зрение, дори и в слабо осветена среда.

Желаете превъзходно зрително преживяване?
Попитайте Вашия очен специалист за MyDay®.
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Всичко, което една леща трябва да бъде.
MyDay®. Единствено от CooperVision.
Официален представител за България:
ЮВИ Юнайтед вижън ООД

www.uvibg.com

www.uvibg.com
CooperVision Bulgaria

REFERENCES: 1. Young G, Craven R. Multi-centre clinical evaluation of two daily disposable contact lenses. Farnham, Surrey, UK: Visioncare Research
Ltd; 2013. 2. Holden BA, Mertz GW. Critical oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses. Invest Ophthalmol Vis
Sci. 1984;25(10):1161-1167. 3. Data on file. CooperVision.
* Warning: UV-absorbing contact lenses are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV-absorbing goggles or sunglasses, because they do not completely cover the eye and surrounding area. Patients should continue to use UV-absorbing eyewear as directed.
† High oxygen transmissibility promotes clear, white eyes
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Дизайн, отличен 4 пъти с
наградата на очните специалисти,
читателите на списанията
20/20 Magazinе и Vision Monday в
категория “Контактни лещи”.

Ежедневието изисква много
от Вашите очи
Графикът ни често е забързан и натоварен, изпълнен
с дейности, които изискват много от Вашите очи. Така
че в края на деня, очите Ви може да са уморени, сухи,
раздразнени и зачервени. Поради това, ние смятаме,
че очите Ви заслужават лещи, които да поддържат
тяхното здраве и зрителен комфорт до края на
деня - колкото и дълъг да е той.

Толкова комфортни, че очите
Ви ще ги обикнат

9 10
от

потребителя

Толкова комфортни,
че 9 от 10 потребителя
предпочитат MyDay®
пред досегашните си
еднодневни лещи3

Лесни за поставяне и премахване
Спестете време с MyDay®, като започнете Вашия
ден без затруднения с поставянето и го завършите с
лесно премахване.
При оценка на боравенето, потребителите
предпочитат с 5:1 MyDay® спрямо друга водеща
еднодневна леща.1
Съсредоточете се върху Вашия ден, а не върху
лещите си. Доверете се на MyDay®.

Знаехте ли, че?
Вашата роговица (предната
прозрачна повърхност на окото) няма
кръвоносни съдове, така че тя трябва
да усвоява кислорода от външната
среда – това означава, че се нуждаете от леща,
позволяваща на очите Ви да дишат.

MyDay® изключително дишащи
Позволяват над 4 пъти повече
кислород да достигне до Вашата
роговица спрямо традиционни
еднодневни хидрогелни лещи.
Доставят повече от
препоръчителната стойност на
кислород, за да поддържат очите Ви здрави и бели.†
Благодарение на своята висока кислородна
пропускливост, след двуседмично ползване MyDay®
допринасят за редуцирането на очните зачервявания
спрямо други водещи еднодневни лещи.1
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Осигуряват UV защита

филтър

Ултравиолетовите лъчи са причинител на редица
очни заболявания, част от които необратими. MyDay®
са едни от малкото дишащи лещи, осигуряващи UV
защита. Те ефективно блокират UVA и UVB лъчите.
MyDay® Ви дават спокойствието, че Вашите очи са
защитени от увреждащото UV лъчение.

Здравословен и удобен
период на подмяна
С MyDay® всеки път ще имате нови и свежи лещи,
предлагащи най-добра хигиена и предимства за
очното здраве. Подходящи в случай на алергии. Без
необходимост от разтвори и контейнери - удобни
при пътуване, пестящи време и средства. MyDay® са
удачни за ежедневна употреба или само тогава,
когато имате нужда от тях - при спорт, важни събития
или при желание за свобода и неограничено зрение.

