
Biofinity® toric—fokus på innovasjon og komfort.

Månedslinser i premiumsegmentet som sikrer astigmatikere 
langvarig komfort og utmerket syn.1–3

Utmerket syn takket være Optimised Toric Lens Geometry™, 
en torisk linseutførelse som gir stabilitet, skarpt syn og 
komfort.1-3

Enestående komfort som varer:2,3 Aquaform®-teknologi 
binder vannet i linsene, slik at de blir behagelige hele dagen.4

Høy oksygengjennomtrengelighet betyr at hornhinnene dine 
får tilført alt det oksygenet de5 trenger og øynene dine kan 
holde seg klare og hvite.**

Egenskapene du kommer til å elske
• En månedslinse som kombinerer langvarig komfort med 

enestående synsegenskaper.1-3 

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

en behagelig linseopplevelse.

Biofinity® toric
Den perfekte løsningen for astigmatisme (skjeve hornhinner). 

Med Biofinity® toric månedslinser kan du få utmerket 
syn og en mer behagelig linseopplevelse.1-3

 

** Høy oksygengjennomtrengelighet gir klare, hvite øyne. 
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