Biofinity® sphere
Premium maandlenzen voor langdurig
comfort en uitstekend zicht1-3

Biofinity® — gewijd aan innovatie, gewijd aan comfort.
Als je op zoek bent naar maandlenzen zonder compromissen,
verwen uzelf dan met ongelooflijk comfort en helder, scherp
zicht met Biofinity® silicone hydrogel contactlenzen.2,3
Superieur, langdurig comfort2,3:
Aquaform® Technology — alleen beschikbaar in
contactlenzen van CooperVision — zorgt voor een verhoogde
zuurstofdoorlaatbaarheid voor een optimale ervaring
bij het dragen van lenzen. Deze unieke hoogwaardige
technologie houdt water binnen de lens vast, waardoor zachte
contactlenzen vochtig blijven zodat je altijd ongelooflijk,
langdurig comfort en helder zicht heeft.1
Superieur zicht2,3 of je nu bijziend of verziend bent.
Zeer zuurstofdoorlatend is een belangrijk kenmerk van
Biofinity® contactlenzen. Het ontwerp van deze uiterst
comfortabele contactlenzen laat je ogen ademen, waardoor
100% van de zuurstof je ogen4 bereikt, zodat ze helder en wit
blijven**

Vervangingsschema
Elke maand

Correcties
Bijziend
Verziend

Kenmerken die je geweldig zult vinden

• Maandelijks vervangingsschema gecombineerd met het
superieure, langdurige comfort en zicht van silicone hydrogel
contactlenzen2,3
• Lenzen blijven vochtig en comfortabel
• Natuurlijke bevochtiging, dankzij Aquaform® Technology, voor
een comfortabele ervaring bij het dragen van lenzen

** Zuurstofrijke overdracht bevordert heldere, witte ogen.
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