
Нови контактни лещи от силиконов хидрогел 
Натурално влажни, невероятно комфортни

Avaira нови контактни лещи от CooperVision,  
произведени от уникален материал, който привлича 

и задържа вода в лещите, поддържайки ги влажни  
и комфортни през целия ден.

www.discoveravaira.com

НОВО

Дишащите лещи
‘the happy eyeland’



Новите AVAIRA контактни лещи от CooperVision са произведени от уникален 
силиконов-хидрогелен материал, който привлича и задържа водата в ле-
щите, поддържайки ги влажни и комфортни без необходимост от обработ-
ка на повърхността и допълнителни „овлажняващи агенти”.  Всичко това е 
благодарение на естествената влажност на материала.

Натурално влажни, 
невероятно комфортни

Изключителната способност на лещите 
AVAIRA да остават влажни и да пренасят ви-
соки нива на кислород е резултат от ексклу-
зивната технология Aquaform. По този начин 
се създава по-нежен, по-гъвкав и мек мате-
риал, което означава извънреден комфорт 
при носенето на лещите.

Има нещо повече, което е присъщо на материала на AVAIRA, освен привличането и задържане-
то на вода. За да помогнат на Вашето зрение да бъде винаги ясно и чисто, а очите Ви да изглеж-
дат здравословно, AVAIRA са също така изключително дишащи, което означава възможност за 
повече кислород, който да преминава през лещите до окото.

•	 Предоставят по-добър гарантиран комфорт в края на деня и минимални депозитни наслагвания.
•	 Високото водно съдържание (46%) означава по-мек материал за по-добър комфорт без компро-

мис при преноса на кислород.
•	 Високи нива на  кислородна преносимост (Dk/t 125) за здрави очи, комфорт и ясно зрение.
•	 Оптимизирана задна повърхност и дизайн на ръбовете.
•	 Асферичен дизайн за отстраняване на изкривяванията.
•	 UV защита.

ПОЛЪХ НА СВЕЖ ВЪЗДУХ

ЗАЩО AVAIRA СА ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ?

Съществуват много причини,  поради   
които чувствате лещите комфортни.
Но, за да бъде доставен истински изключителен комфорт, има едно 
основно правило, което трябва да се следва: ВЛАЖНОСТТА на лещите.

AQUAFORMтм ТЕХНОЛОГИЯТА: САМО ОТ COOPERVISION
РЕВОЛЮЦИЯТА, ПРЕЧУПВАЩА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРАВИЛА

Официален представител за България:
ЮВИ  Юнайтед Вижън ООД 

www.uvibg.com, 0700 18 400

РезуЛТАТъТ: високо водно съдържание, ниска дехидратация, по-малко 
силикон,  повече кислород и много по-добър комфорт през целия ден!


