Biofinity toric
®

De perfecte oplossing voor astigmatisme. Met torische
maandlenzen van Biofinity® kunt je genieten van uitstekend zicht
en een comfortabelere ervaring bij het dragen van lenzen.1-3

Biofinity® toric — gericht op innovatie en comfort.
Premium maandlenzen voor astigmatisme bieden je langdurig
comfort en uitstekend zicht1–3
Uitstekend zicht
dankzij Optimised Toric Lens Geometry™, een torisch
lensontwerp voor stabiliteit, helderheid en comfort1–3
Superieur, langdurig comfort2,3:
De Aquaform® Technology houdt water vast, wat je de hele dag
door ongelooflijk comfort geeft4
Door de hoge zuurstofdoorlaatbaarheid kan 100% van de
zuurstof je ogen bereiken5, waardoor ze helder en wit blijven**

Vervangingsschema
Elke maand

Correcties
Astigmatisme

Kenmerken die je geweldig zult vinden

• Maandelijks vervangingsschema gecombineerd met
uitstekend zicht en comfort1–3
• Geoptimaliseerd voor astigmatisme
• Lenzen blijven vochtig en comfortabel
• Natuurlijk bevochtigbaar, dankzij Aquaform® Technology,
voor een comfortabele ervaring bij het dragen van lenzen

**Zuurstofrijke overdracht bevordert heldere, witte ogen.
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