
Biofinity® contact lenses

Премиум месечни контактни лещи 
Решение за всяка зрителна нужда

Biofinity®

Premium contact lenses

Единствено Biofinity®

Biofinity® предлагат решение за всяка зрителна 
нужда, комбинирано с множество предимства за 
очното здраве и зрителен комфорт:

•	 Висок	кислороден	пренос	за	здрави	и	добре	
изглеждащи	очи

•	 Гладка	и	нежна	повърхност	за	превъзходен	и	
продължителен	комфорт

•	 Прецизна	оптика	-	за	ясно	и	остро	зрение

Попитайте Вашия очен специалист за 
Biofinity® и се насладете на неповторимо 
зрително изживяване, което заслужавате. 

Пробвалите Biofinity® оцениха 
разликите

Ползващите Biofinity® ги oценяват 
като по-добри или много  
по-добри спрямо други лещи.

CooperVision study. Data on file
* Вот на специалистите, читателите на специализираните списания 20/20 Magazinе
и Vision Monday в категория “Контактни лещи”

“Обикнах комфорта с тези лещи. 
Пробвал съм много марки, но 
намирам тези за най-добри.”

“Имам по-комфортно зрение 
отколкото с предишните лещи и 
очите ми не изсъхват.”

“89%  оценяват Biofinity® като 
изключително комфортни.”

“86% биха препоръчали  
Biofinity® на свой приятел или 
член на семейството.”

Официален представител за България:
ЮВИ  Юнайтед Вижън ООД 
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Прецизна и нежна, естествено 
влажна повърхност за Вашите очи
За разлика от множеството лещи, Biofinity® имат 
изключително прецизна повърхност (без грапавини), 
допринасяща за минималното взаимодействие с окото. 
Благодарение на своята гладкост Biofinity® осигуряват: 

•	 Липса	на	усещане	за	леща	
•	 Отблъскване	на	отлагания
•	 Ползи	за	очното	здраве		

Biofinity® са създадени, за да работят в 
хармония с Вашите очи. 

Идеалният баланс за Вашия 
зрителен комфорт
Biofinity® съчетават безкомпромисно всички важни 
параметри отговорни за:

•	 Очно	здраве
•	 Острота	на	зрение	
•	 Продължителен	комфорт

Aquaform® Technology за 
хидратирани и здрави очи
Благодарение на Aquaform® Technology, Biofinity® 
са естествено влажни и задържат влагата дори при 
удължено носене. Това помага Вашите очи да останат 
хидратирани и да се чувствате комфортно през целия 
ден.

Aquaform® Technology прави Biofinity® дишащи. Това 
означава, че кислородът преминава ефективно през 
лещата и достига Вашите очи. Изключително високият 
кислороден пренос на Biofinity® e съществено 
предимство за очното здраве, тъй като роговицата няма 
кръвоносни съдове, тя трябва да усвоява кислорода от 
външната среда. Това 
означава, че се нуждаете 
от леща, която позволява 
на очите Ви да дишат. 
Всичко, от което имате 
нужда е Biofinity®.

Нов стандарт 
Единствено от CooperVision
Произведени чрез иновативната Aquaform® технология и 
материал от 3то последно поколение, Biofinity® разчупват 
стандартите при силикон-хидрогелните лещи. В себе си 
те съчетават множество предимства за очното 
здраве и зрителния комфорт като висока кислородна 
пропускливост, високо водно съдържание (48%), 
гладка, естествено влажна повърхност, устойчива 
на дехидратация и наслагвания - характеристики 
некомбируеми до момента.

Решение за всяка зрителна нужда
Никога не сте имали възможност да ползвате лещи 
поради високи стойности? Благодарение на Biofinity® 
вече може да се насладите на свобода, комфорт и 
превъзходно зрение. Biofinity® притежават уникална 
оптика съобразена с всяка зрителна нужда. 

За късогледство и далекогледство
Biofinity® & Biofinity® XR
Предлагат възможност за корекция на късогледство до 
-20.00 dpt и далекогледство до +15.00 dpt.

За астигматизъм

Biofinity® toric & Biofinity® XR toric 
Те са създадени да предоставят остро зрение, в 
случай на астигматизъм до -5.75 cyl. Благодарение на 
специалния си дизайн, те oсигуряват изключително 
зрение дори и при примигване.

Доказани със своята 
ефективност! 
Biofinity toric са отличени 4 пъти с награда на очните 
специалисти.* Те ги описват, като “Продукт с доказана 
през годините постоянна центрация, стабилно 
напасване и отлична зрителна острота, на която очните 
специалисти и техните пациенти могат да разчитат*. 

За пресбиопия

Biofinity® multifocal
Ако сте над 45г. и използвате очила за четене или 
няколко различни чифта за различните дистанции, 
Вашето решение е Biofinity® multifocal.

Благодарение на дизайна си, съобразен с физиологията 
на Вашите очи, Biofinity® multifocal предлагат възможност 
за остро зрение на всяко разстояние (четене, работа с 
компютър и далечна дистанция). 

Те са подходящи за Вас, ако: 
•	 За първи път имате нужда от мултифокална 

корекция
•	 Сте неудовлетворени от други мултифокални лещи
•	 Страдате от очна сухота

Biofinity®  multifocal предоставят индивидуално решение 
за всяко око и потребност. Благодарение на тях ще 
имате свободата да живеете по своя начин.

Не се колебайте да попитате Вашия  
очен специалист за решенията предлагани  
от Biofinity®.

Силиконови нишки

Водни 
молекули

Кислород


