
Egenskapene du kommer til å elske
• En silikonhydrogelbasert månedslinse som kombinerer 

langvarig komfort og enestående synsegenskaper.2,3 

• Linsene forblir fuktige og behagelige.
• Aquaform®-teknologien holder linsene naturlig fuktige og gir 

en behagelig linseopplevelse.

Biofinity®

Månedslinser i premiumsegmentet utviklet for å 
gi langvarig komfort og utmerket syn1-3

** Høy oksygengjennomtrengelighet gir klare, hvite øyne.
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Biofinity®—fokus på innovasjon og komfort.

Hvis du vil ha månedslinser, men ønsker deg topp komfort og 
skarpt og klart syn uten kompromisser, anbefaler vi Biofinity® 
silikonhydrogelbaserte kontaktlinser.2,3

Enestående komfort som varer2,3: Aquaform®-teknologien, 
som kun finnes i kontaktlinser fra CooperVision, gir bedre 
oksygengjennomtrengelighet og en optimal linseopplevelse. 
Den unike teknologien binder vannet inne i linsen, slik at den 
forblir fuktig. Det sikrer langvarig komfort og synsskarphet.1

Enestående godt syn2,3 uansett om du er nærsynt eller 
langsynt.

Høy oksygengjennomtrengelighet er en av de viktigste 
egenskapene ved Biofinity®-kontaktlinsene. De behagelige 
kontaktlinsene er utformet slik at hornhinnene får tilført 100 
% av det oksygenet øynene4 dine trenger. Det bidrar til å holde 
øynene klare og hvite.**


