
Egenskaberne du vil elske
• En silikonehydrogelbaseret månedslinse, som kombinerer 

langvarig komfort og fremragende synsegenskaber2,3 

• Linserne genfugtes og holder sig behagelige
• Naturlig fugteevne takket være Aquaform®-teknologien, for 

en behagelig linseoplevelse

Biofinity®

Månedslinser i premium-segmentet designet til at 
give langvarig komfort og fremragende syn1-3

** Høj iltgennemtrængelighed giver klare og hvide øjne.
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Biofinity®—fokus på innovation, fokus på komfort.

Hvis du vil have kompromisløse månedslinser, som har 
fantastisk komfort og giver et skarpt og klart syn, anbefaler vi 
Biofinity® silikonehydrogelbaserede kontaktlinser.2,3

Enestående, langvarig komfort2,3: Aquaform®-teknologien, 
som kun findes i kontaktlinser fra CooperVision, giver en øget 
iltgennemtrængelighed for en optimal linseoplevelse. Denne 
unikke højtydende teknologi indkapsler vand i linsen, så den 
forbliver fugtig, hvilket giver dig en langvarig komfort og 
skarphed.1

Enestående syn2,3 uanset om du er nærsynet eller langsynet.

Høj iltgennemtrængelighed er en af de vigtigste egenskaber 
ved Biofinity®-kontaktlinser. Disse behagelige kontaktlinser 
er designet, så 100 % af den ilt, som hornhinden har brug for, 
kan trænge igennem til dine øjne4, hvilket hjælper dem med at 
forblive klare og hvide**


