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За по-ясни1 и здрави 
очи с Clariti

По-ясното и комфортно 
зрение, което Вашите очи 
заслужават с Clariti

Дишащи, за по-бели и ясни очи

Високо водно съдържание за комфорт, 
продължаващ по-дълго от Вашия ден

UVA и UVB защита*

За всяка зрителна нужда

Достъпна цена
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*Внимание: UV-абсорбиращите контактни лещи не заменят предпазните или 
слънчеви очила, тъй като не покриват напълно очите и зоната около тях.

Обсъдете с Вашия очен специалист 
предимствата, които еднодневните и 
едномесечни контактните лещи  Clariti 
осигуряват спрямо хидрогелните и лещите с 
удължен период на подмяна.
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Натовареното Ви 
ежедневие преминава 
през очите

Забързаното Ви ежедневие изисква много от Вашите 

очи. Затова е важно да намерите лещите, които са 

подходящи за Вашия начин на живот и едновременно с 

това да поддържат зрението Ви в добро здравословно 

състояние. Ето защо Clariti са идеалният избор.

Направени от силикон-хидрогел, най-иновативният 

материал за контактни лещи, Clariti позволяват на очите 

Ви да дишат, поддържат ги по-бели, ясни и свежи през 

целия ден. 

Защото заслужавате денят 
Ви да бъде по-ясен.

Официален представител за България:
ЮВИ   Юнайтед Вижън ООД 

www.uvibg.com
CooperVision Bulgaria

Еднодневни 
контактни 

лещи

Едномесечни 
контактни 

лещи



Възползвайте се от 
предимствата на Clariti 

Какво прави Clariti толкова специални: Контактните лещи Clariti са 
направени от най-здравословния1 
материал за меки контактни лещи

Можете да разчитате на комфорт, 
продължаващ по-дълго от деня Ви3 
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Иновативната технология 
зад комфорта и 
отличното качество

Естествено дишащи  
Пропускат повече от препоръчаното количество 
кислород, за да поддържат очите Ви здрави2.

Комфорт, на който можете да разчитате   
Уникалната WetLoc™ технология поддържа 
контактната леща естествено влажна, без 
обработки на повърхността или допълнителни 
овлажняващи агенти, за отличен комфорт през 
целия ден3.

Пълна гама за всяка зрителна нужда  

Clariti коригират късогледство, далекогледство, 

астигматизъм и пресбиопия, с еднодневен или 

едномесечен период на подмяна.

Clariti®  
  

Период на 
подмяна

Късогледство
Далекогледство Астигматизъм Пресбиопия

Clariti® 1 day Еднодневни   
Clariti® elite Едномесечни   

Достъпни за всеки 

Притежават предимствата на лещи от последно 
трето  поколение силикон-хидрогел на цената на 
хидрогелни лещи.

Контактните лещи Clariti позволяват 

преминаването на 3 пъти повече 

кислород до роговицата, в 

сравнение с хидрогелните 

контактни лещи. С Clariti ще имате 

по-бели, ясни и здрави очи.

Благодарение на уникалната 
WetLoc™ технология, контактните 
лещи Clariti са естествено влажни. 
Влагата е разпределена по цялата 
повърхност на лещата, така че 
напълно да наподобява естествено 
влажните и здрави очи.

Предимствата на контактните лещи 
Clariti вече са достъпни за всеки начин 
на живот. 

Сканирайте QR кода и вижте видеото, 
за да научите повече за предимствата 

на еднодневните лещи Clariti 1 day.

Clariti се предлагат с два 
периода на подмяна:

Еднодневен - най-здравословният режим, при 
който всеки път ще имате нова и свежа леща, която 
не изисква поддръжка с разтвор и съхранение в 
контейнер. Clariti 1 day са подходящи при спорт, 
пътуване, употреба от тийнейджъри или в случай на 
алергии.

Едномесечен - по-здравословната алтернатива, 
спрямо лещи с удължен период на подмяна 
(тримесечен или друг). Върху повърхностите на 
лещите с удължен период на подмяна се натрупват 
много повече отлагания от външната среда и 
дейността на очите, които влошават качествата им 
и повишават многократно рисковете от инфекция и 
други очни усложнения спрямо лещите с по-кратък 
период на подмяна.

Ако искате лещи от най-здравословния материал, 
с правилния режим на подмяна спрямо Вашето 
ежедневие и на достъпна цена, попитайте своя очен 
специалист за контактни лещи Clariti от CooperVision


