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Air Optix Aqua - 6 sztuk
Cena

84,99 zł

Cena poprzednia

129,99 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Soczewki Air Optix Aqua 6 szt

Parametry:
Soczewki silikonowo-hydro?elowe
System wymiany I: miesi?czny, tryb noszenia: dzienny
System wymiany II: 1-tygodniowy, tryb noszenia: przed?u?ony
Krzywizna BC: 8,6mm
?rednica DIA: 14,2mm
Materia?: lotrafilcon B
Zawarto?? wody: 33%
Przep. tlenu (DK): 110 x 10-11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg), measured at 35°C (intrinsic Dk - Coulometric method)
Grubo?? centralna (CT): 0.080 mm @ -3.00D
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: NIE

Korzystamy z W?asnego Magazynu

OPIS PRODUKTU:

NOWO??! AIR OPTIX™ AQUA - silikonowo-hydro?elowe soczewki kontaktowe nowej generacji dla zdrowia Twoich oczu. Dla uzyskania
jeszcze wi?kszego komfortu i nawil?enia soczewek Ciba Vision doda?a nowoczesny system nawil?aj?cy AQUA. Unikalna substancja
nawil?aj?ca tworzy na powierzchni soczewki jedwabist? pow?ok? u?atwiaj?c? mruganie co zpewnia unikalny komfort noszenia soczewek ju? od
pocz?tku dnia i przez ca?y dzie?. Opatentowany materia?, z którego zbudowana jest soczewka pomaga utrzyma? nawil?enie, minimalizuj?c
tempo odwodnienia. Ultra g?adka powierzchnia soczewki zapenia podwy?szony poziom zwil?alno?ci i jednocze?nie doskona?? odporno??
soczewki na osady. Oddychaj?cy materia?, z którego zosta?y wykonane - Lotrafilcon B zapewnia oczom ogromn? ilo?? tlenu, nawet kiedy s?
one zamkni?te. Pozwala przy tym na du?? przepuszczalno?? wody, tym samym lepiej nawil?aj?c oko i nie powoduj?c nadmiernego przylegania
(przylepiania) soczewki do oka. AIR OPTIX™ AQUA to wygoda i bezpiecze?stwo. Soczewki zapewniaj? zdrowy wygl?d oczu, wysoki komfort
noszenia nawet pod koniec dnia, oraz doskona?e widzenie przez ca?y dzie?.

O szczegó?y zapytaj swojego specjalist?!
Przejrzyj instrukcj? u?ytkowania na stronie producenta.
Dodatkowe informacje o soczewkach na stronach:(**)
http://www.cibavision.pl/lenses/airoptix/aqua.shtml
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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 ,
-5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -7.00 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , -9.50 , -10.00 , +1.75
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