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Американската компания CooperVision е водещ производител 
на контактни лещи, която с всеки изминал ден подобрява 
зрителното качество на хората.

Ние разбираме, че всеки един човек е уникален и няма двама 
от нас, две очи или два дни, които да са еднакви.

CooperVision разработва първокласни контактни лещи както 
за преобладаващите нужди от зрителна корекция, така и за 
по-специфичните и предизвикателни проблеми на зрението. 
Това улеснява хората да намерят най-подходящите лещи 
за своя начин на живот. Предоставяме ви свободата да 
живеете по начина, по който искате.

Време е да се насладите на по-добър зрителен комфорт.
Попитайте вашия очен специалист за контактните лещи на 
CooperVision.

ЮВИ Юнайтед Вижън



Предимствата на контактните лещи
•	 Контактните	 лещи	 предлагат	 отлично	 зрително	 качество	 и	 комфорт	 в	

сравнение	с	използането	на	очила	в	определени	ситуации.
•	 Не	се	изпотяват,	не	се	плъзгат	по	лицето,	не	тежат,	изглеждат	естетично	и	

не	смаляват	или	уголемяват	очите	в	случай	на	висока	корекция.
•	 Те	ви	дават	възможност	да	носите	слънчевите	очила,	които	харесвате.
•	 Осигуряват	по-широк	зрителен	ъгъл	и	отлично	периферно	зрение	за	по-

безопасно	шофиране.
•	 Семпли	и	удобни	за	използване,	те	подчертават	вашата	индивидуалност	

и	разширяват	избора	ви	за	начин	на	живот.
•	 Осигуряват	множество	предимства	за	спортни	и	развлекателни	дейности.
•	 Могат	 да	 се	 използват	 всекидневно	 или	 еднократно	 при	 специални	

поводи.
•	 Някои	 зрителни	 недостатъци	 могат	 да	 се	 коригират	 само	 с	 контактни	

лещи.
•	 При	 промяна	 на	 рецептурните	 стойности,	 бързо	 и	 лесно	 може	 да	

замените	лещите	си	с	нов	чифт.
•	 Зрението	с	контактни	лещи	е	по-добро	или	поне	толкова	добро,	колкото	

с	вашите	очила.
Контактните лещи и спорта
Спорт с топка и ракета
При	 спорт	 с	 бързи	 и	 резки	 движения,	 вие	 няма	 да	 губите	 и	 частица	 от	
зрителното	си	поле	във	важните	моменти.
Екстремни спортове
По-грубите	спортове	или	тези	с	по-близък	контакт	са	трудни	за	практикуване	с	
очила	и	ви	принуждават	да	се	притеснявате	да	не	се	нараните	от	собствените	
си	очила.	Контактните	лещи	не	причиняват	такъв	дискомфорт.
Състезателни спортове
Контактните	лещи	ви	предоставят	остро	зрение,	даже	и	при	високи	скорости,	
като	 предлагат	 по-широко	 зрително	 поле,	 така	 че	 спокойно	 можете	 да	
видите	кой	е	зад	или	пред	вас.
По-добра защита за вашите очи
Контактните	 лещи	 ви	 помагат	 да	 защитите	 очите	 си	 по	 време	 на	 игра.	 Те	
ви	дават	сигурност	–	спокойно	можете	да	носите	защитни	каски,	очила	или	
маски.
Контактните	лещи	при	спорт	ви	помагат	да	постигнете	по-високи	резултати	и	
да	се	чувствате	по-приятно	и	сигурно.

Контактни лещи за подрастващите 
При	 употребата	 на	 контакни	 лещи	 се	 изисква	 спазване	 на	 добра	 хигиена,	
умения	 за	 боравене	 и	 отговорност.	 	 Контактни	 лещи	 могат	 да	 бъдат	
изписани	на	деца	над	11-12	годишна	възраст,	но	преценката	затова	дали	те	
са	способни	да	се	грижат	за	тях	остава	изцяло	на	родителите.	
Контактните	лещи	предлагат	значителни	предимства	за	подрастващите:	
•	 Увереност	 в	 себе	 си	 без	 да	 се	 притесняват,	 че	 се	 налага	 да	 ползват	

зрителна	корекция.
•	 Повишават	самочувствието	и	подпомагат	социалните	контакти.
•	 Възможност	да	се	забавляват	и	спортуват,	както	и	да	изразят	собствената	

си	индивидуалност.
Твърде възрастен ли съм, за да започна да употребявам контактни лещи?
Дори	да	сте	над	петдесетте	бихте	могли	да	се	възползвате	от	предимствата,	
които	 осигуряват	 контактните	 лещи,	 независимо	 дали	 ви	 се	 налага	 да	
коригирате	зрението	си	за	далечна	или	близка	дистанция,	или	е	необходимо	
да	ползвате	корекция	за	всички	разстояния.
Контактните	лещи	на	CooperVision	ще	ви	помогнат	отново	да	се	чувствате	
млади	и	неограничени	във	всички	социални	и	ежедневни	дейности.
CooperVision контактни лещи 
•	 Контактните	 лещи	 на	 CooperVision могат	 да	 коригират	 всяка	 една	

зрителна	нужда.	Те	са	подходящи	за	всички,	независимо	дали	използвате	
очила	 за	корекция	на	късогледство,	далекогледство	или	астигматизъм,	
както	 и	 за	 тези	 от	 вас,	 които	 използват	 бифокални	 или	 прогресивни	
очила	за	корекция	на	пресбиопия	(комбинирани	очила	за	близо	и	далеч).		
Контактните	лещи	на	CooperVision предлагат	решение	дори	и	в	случаи	
на	високи	рецептурни	стойности,	очна	сухота	или	пресбиопия,	съчетана	
с	астигматизъм.

Съвременните контактни лещи са безопасни и лесни за боравене
•	 Контактните	 лещи	на	CooperVision са	 изработени	 чрез	 топ	 иновативни	

технологии	 и	 материали	 с	 висока	 биосъвместимост.	 Те	 са	 меки	 и	
комфортни,	подходящи	са	и	за	чувствителни	очи.

•	 Силикон-хидрогелните	контактни	лещи	Biofinity и	Аvaira на CooperVision 
гарантират	очното	зраве	дори	и	при	удължено	ползване.

•	 Адаптацията	 към	 контактните	 лещи	 на	 CooperVision	 e	 бърза	 и	
безпроблемна,	тъй	като	те	са	изработени	от	меки	и	комфортни	материали,	
наподобяващи	характеристиките	на	очната	повърхност	и	слъзния	филм.

•	 Контактните	лещи	на	CooperVision могат	да	бъдат		безопасна,	ефективна	
и	обратима	алтернатива	на	рефрактивната	хирургия.

Попитайте  вашия очен специалист за възможностите,  
които ви предлагат контактните лещи CooperVision.

Бихте могли да използвате контактни лещи при специални поводи или важни срещи.

Използвайте контактни лещи, когато играете футбол с приятели.


