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ColourVue Big Eyes Kolor
(moc 0,00)
Cena

59,85 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

ColourVue Big Eyes© (Soczewki Kwartalne)
„Miłość widać w twoich oczach”
– Peter Kreeft
Soczewki z efektem Big Eyes ColourVue© powodują, że twoje oczy wyglądają na większe i jaśniejsze, dając efekt dużych
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oczu.Gruby pierścień zewnętrzny tworzy mocno zarysowane oko o naturalnie połączonych odcieniach. Odpowiednie do
stosowania dla oczu ciemnych i jasnych. Wypróbuj naszą najnowszą serię o średnicy 15 mm dla wzmocnienia efektu dużych
oczu z wyjątkowym komfortem przez cały dzień.
Parametry:
System wymiany: kwartalny (wg zaleceń specjalisty)
Tryb noszenia: dzienny (wg zaleceń specjalisty)
Krzywizna BC: 8,6mm
Średnica DIA: 14,0mm 15,0mm
Materiał: Terpolymer
Zawartość wody: 45%
Przep. tlenu: 26 x 10–11
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: TAK
Soczewki Big Eyes powiększą twoje oczy i dodadzą piękne odcienie koloru.
Dostępne kolory:

Linia produktów ColourVue to największy wybór wzorów i kolorów soczewek kontaktowych
Soczewki ColourVue są bardzo komfortowe dzięki zastosowaniu materiału hydrożelowego
Kombinacje kolorów powodują ze twoje oczy wyglądają bardziej naturalnie.
Maxvue Vision Polska przedstawia największy w Polsce wybór kolorowych soczewek kontaktowych nie tylko tradycyjne
soczewki 3 tonowe ale również ostatnie produkty takie jak Fusuin Colors oraz serie soczewek Big Eyes oraz Crazy/Wild Eyes
wyprodukowane z nowoczesnego materiału hydrożelowego soczewki ColourVue są ultra cienkie, doskonała przepustowość
tlenu powodują ze soczewki ColourVue są bardzo komfortowe przez cały dzień soczewki produkowane są metodą nakładania
kolorów na siebie, nasze soczewki są bezpieczne dla twoich oczu.
ColourVue - to przełom w kolorowych soczewkach kontaktowych. Wyprodukowane z nowo opracowanego materiału
hydrożelowego, który zapobiega uszkodzeniu rogówki. ColourVue dzięki doskonałej przepustowości tlenu są bardzo
komfortowe dla Twojego oka. Nasze soczewki są wytwarzane przy użyciu specjalistycznych cięć i metody trójwarstwowego
nakładania kolorów, zapobiegają przed kontaktem koloru z okiem, zapewniają bezpieczne użytkowanie. Bez żadnych efektów
ubocznych soczewki dostępne w różnych kolorach odcieniach i wzorach dostępne dla oczu ciemnych i jasnych.
ColourVue to dobry wybór!
Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za złe dopasowanie parametrów soczewek takich jak moc, promień krzywizny (BC) i średnica (DIA).

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Dolly Black , Gorgeous Brown , Pretty Hazel , Sexy Brown , Ultra Violet
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