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Радвайте се на предимствата на 
еднодневните контактни лещи

Независимо дали използвате всеки ден меки контактни лещи или само при 
определени случаи, докато спортувате или се забавлявате, на важни събития или 
през почивните дни, еднодневните контактни лещи (ЕКЛ) са точно за Вас.

 » Забравете за процедурите по поддръжка - не купувате и не почиствате с 
разтвори. В края на деня изхвърлете използвания чифт лещи и се отдайте на почивка.

 » Удобни при пътуване, не носите допълнителни разтвори. Спестявате време за 
Вашата почивка или бизнес пътуване, избягвайки грижата за лещите.

 » По-хигиенични - върху повърхността на ЕКЛ не се натрупват толкова замърсявания, 
поради честата им смяна. Всеки ден имате нов чифт свежи лещи със същата нежна и 
гладка повърхност както вчера.

 » Подходящи за хора, предразположени към алергии или с чувствителни 
очи. Благодарение на по-добрата хигиена, ЕКЛ са най-благоприятният избор за тези 
пациенти. Рискът от появата на алергия или инфекция е минимален.

 » Удобни за тийнейджърите! Колко родители биха се съгласили, че започвайки 
от училище, преминавайки през спорта и социалните активности, тийнейджърите 
са склонни да забравят за правилната поддръжка на лещите? Пренебрегването на 
добрата грижа за контактните лещи излага очното здраве на риск. ЕКЛ не се нуждаят 
от допълнителни грижи и променят ситуацията положително.

По-скъпи ли са еднодневните контактни лещи?
При ежедневно използване на контактни лещи, закупуването на ЕКЛ би могло да 
бъде по-неизгодно съпоставяйки го със стойността на едномесечни контактни лещи. 
Но в случай, че използвате лещи от време на време (през почивните дни или в дните, 
в които спортувате) тогава ЕКЛ са много по-изгодно и комфортно решение. Не 
забравяйте, че ЕКЛ не се нуждаят от допълнителни разтвори или контейнери. Също 
и че едномесечните контактни лещи трябва да бъдат изхвърлени месец след като 
са отворени, независимо колко пъти сте ги използвали, докато ЕКЛ използвате само 
тогава, когато се нуждаете от тях.
CooperVision Ви предлага най-голямото продуктово разнообразие от 
висококачествени еднодневни контактни лещи, подходящи за всяка една 
зрителна нужда - късогледство, далекогледство, пресбиопия или астигматизъм.
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