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Acuvue True Eye - 30 sztuk
Cena

89,99 zł

Cena poprzednia

83,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Johnson&Johnson Acuvue True Eye 30 sztuk
Parametry:
System wymiany: jednodniowy
Tryb noszenia: dzienny
Krzywizna BC: 8,5mm 9.0 (czas oczekiwania ok 2 tyg)
Średnica DIA: 14,2mm
Materiał: Nelafilcon A
Zawartość wody: 58%
Przep. tlenu DK: 28.0 x 10 -11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35ºC Fatt (boundary corrected, non-edge corrected)
Przep. tlenu DK: 21.4 x 10 -11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35ºC Fatt (boundary corrected, edge corrected)
Grubość centralna (CT): 0.084mm @ -3.00D
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: TAK
Soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, jeśli:
• szukasz soczewek, dostosowanych do warunków współczesnego życia i ochrony zdrowia Twoich oczu;
• żyjesz pełnią życia i potrzebujesz soczewek, które za Tobą „nadążą”;
• chcesz nosić soczewki przez cały dzień aż do wieczora lub tylko przez kilka dni w tygodniu.
O szczegóły zapytaj swojego specjalistę!
Przejrzyj instrukcję użytkowania na stronie producenta.
Dodatkowe informacje o soczewkach na stronach:
Najnowszy produkt firmy Johnson - Soczewki 1-Day Acuvue TruEye. Pierwsze soczewki jednodniowe wykonane z nowoczesnego materiału silikonowo-hydrożelowego Narafilcon A,
opatentowanego przez firmę Johnson&Johnson. Przepuszczalność tlenu w przypadku soczewek 1-Day Acuvue czyli współczynnik Dk/t wynosi aż 118. Oznacza to, że dostęp tlenu do rogówki
wynosi ponad 98 proc. Nie trzeba już martwić się z zaczerwienieniem oczu pod koniec dnia używania soczewek.
Zapewniają doskonały komfort, niezwykle ostre widzenie oraz pełną swobodę ruchu. Dzięki jednodniowemu cyklowi noszenia ich użytkownicy nie muszą martwić się o pielęgnację soczewek.
Doskonała ochrona przed szkodliwymi promieniami UV - co w okresie letnim jest szczególnie ważne - jest zapewniona przez doskonały filtr UV.
1-day Acuvue TruEye są produkowane z użyciem technologii Hydraclear - sprawiającej, że soczewki są cały czas nawilżone dzięki działaniu specjalnych agentów zwilżających. W oczywisty
sposób przekłada się to na użytkowanie soczewek i poczucie komfortu.
Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za złe dopasowanie parametrów soczewki takich jak moc, promień, krzywizna (BC) i średnica (DIA).

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc: -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 ,
-4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , -9.50 , -10.00 , -10.50 , -11.00 , -11.50 ,
-12.00 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00
, +4.25 , +4.50 , +4.75 , +5.00 , +5.25 , +5.50 , +5.75 , +6.00
Bc: 8.5 , 9.00
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