
Soczewki DAILIES FreshLook Illumiante

Dla efektu większych, bardziej wyrazistych oczu

CECHY
Związek nawilżający PVA, wbudowany w materiał
nelfilcon A, uwalniany jest z soczewki w trakcie
naturalnego mrugania, zapewniając stałe nawilżenie
przez cały dzieńprzez cały dzień1.

Unikalny wzór barwienia typu starburst okala tęczówkę.

Subtelnie ciemniejszy i powiększony pierścień rąbkowy otacza tęczówkę, 
zapewniając efekt naturalnie większych oczu i głębsze spojrzenie.

KORZYŚCI
Komfort: System nawilżania aktywowany mruganiem dla całodziennego komfortu1.

Wzmocnienie: Dla efektu wyrazistych oczu

Piękno: Piękno: Większa głębia i wyrazistość oczu

Piśmiennictwo: 
1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2010; 
33(2): 88-92.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  - przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.
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Informacje techniczne

Produkcja: Unikalny proces odlewania w formie LightStream Technology; technologia barwienia Starburst Design

Konstrukcja: Trójkrzywiznowa powierzchnia przednia i tylna

Materiał: Nelfilcon A

Dk/t (@ -3,00 D): 26

Kolory: Jet Black, Rich Brown

Uwodnienie: Uwodnienie: 69%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,6

Średnica (mm): 13,8

Moce sferyczne (D): od 0,00 (plano) do -6,00 co 0,25; od -6,50 do -8,00 co 0,50

Grubość centralna (mm): 0,10 @ -3,00 D

TKlasyfikacja ISO 9913-1/2: Grupa 2, > 50% uwodnienia, niejonowe

Tryb noszenia: dzienny

Tryb wymiany: Tryb wymiany: jednodniowy

Wielkość opakowania: 10 soczewek w opakowaniu

Opis


