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ColourVue Gemini 14,5 mm +
Płyn 120ml
Cena

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

ColourVue Gemini© (Soczewki Miesięczne)
Helen i Clyte to bliźniacze boginie z mitologii greckiej.Helen jako najpiękniejsza kobieta reprezentuje soczewki dodające
magicznego uroku i błyszczącego spojrzenia.Clyte, dowódczyni wojsk greckich reprezentuje soczewki, które dodają pewności
siebie poprzez nadanie oku ciemnego pierścienia.
Parametry:
System wymiany: kwartalny (wg zaleceń specjalisty)
Tryb noszenia: dzienny (wg zaleceń specjalisty)
Krzywizna BC: 8,6mm
Średnica DIA: 14,5mm
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Materiał: Terpolymer
Zawartość wody: 47%
Przep. tlenu: 26 x 10–11
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: TAK
Seria Gemini ColourVue to soczewki w odcieniach brązu i szarości.
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 Fusion 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:
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 , -5.50 , -6.00 , -7.00 , -7.50 , -8.00
Kolor: Clyte Brown , Clyte Grey , Helen Brown , Helen Grey
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