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BioAir Comfort - 3 sztuki
Cena

12,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Soczewki miesięczne BioAir Comfort to soczewki zapewniające doskonały komfort widzenia , posiadające ultra-cienką
konstrukcję oraz powłokę chroniącą oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV. BioAir Comfort perfekcyjnie dopasowują się
do niesymetrycznej lub nierównej powierzchni oka. W przeciwieństwie do innych soczewek kontaktowych dostępnych na
rynku, BioAir Comfort posiadają idealną krzywiznę dla każdej mocy i grubości. Dzięki swoim cechom soczewki BioAir Comfort
gwarantują: lepszą ostrość widzenia z każdej odległości zwiększoną głębię ostrości większą wrażliwość na kontrast
wyraźniejszy, ostrzejszy i o wiele bardziej przejrzysty obraz widzenia Właściwości: znakomity komfort wysoka zawartość wody
blokada przed promieniowaniem UV łatwość aplikowania dzięki specjalnemu zabarwieniu na niebiesko Dzięki udoskonalonej
technice szlifowania krawędzi soczewki, zachowuje ona przez cały okres używania soczewki, właściwości zwiększające komfort
noszenia. Soczewki BioAir Comfort są jednymi z najbardziej komfortowych soczewek kontaktowych na świecie. Wytwarzane są
z materiału niezwykle przyjaznego dla ludzkiego oka, który swoim składem i wewnętrzną konstrukcją przypomina samą
rogówkę oka i jednocześnie zawiera 42% neutralnej dla oka wody.

Dzięki swoim cechom soczewki BioAir Comfort gwarantują:
- lepszą ostrość widzenia z każdej odległości
- zwiększoną głębię ostrości
- większą wrażliwość na kontrast
- wyraźniejszy, ostrzejszy i o wiele bardziej przejrzysty obraz widzenia

Właściwości:
- znakomity komfort
- wysoka zawartość wody
- blokada przed promieniowaniem UV
- łatwość aplikowania dzięki specjalnemu zabarwieniu na niebiesko

Dzięki udoskonalonej technice szlifowania krawędzi soczewki, zachowuje ona przez cału okres używania soczewki, właściwości
zwiększające komfort noszenia. Soczewki BioAir Comfort są jednymi z najbardziej komfortowych soczewek kontaktowych na
świecie. Wytwarzane są z materiału niezwykle przyjaznego dla ludzkiego oka, który swoim składem i wewnętrzną konstrukcją
przypomina samą rogówkę oka i jednocześnie zawiera 42% neutralnej dla oka wody.
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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 , -2.75 , -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 , -11.00 , -11.50 , +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 , +5.75 , +6.00 , +6.50 , +7.00 , +7.50 , +8.00
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