
Hvis du er opptatt av helse, er over 40 år og merker at synet 
på nært hold er i ferd med å forandre seg—for eksempel at 
det blir mindre skarpt når du leser—bør du prøve clariti® 1 day 
multifocal fra CooperVision®. Disse prisgunstige† linsene med 
høy ytelse føles bra både for lommeboken og øynene.

Med clariti® 1 day multifocal er du trygg på at øynene dine 
er godt ivaretatt, siden du skifter ut linsene hver dag, de har 
innebygd UV-beskyttelse* og er laget av et materiale som 
slipper gjennom 100 % av det oksygenet hornhinnene dine 
trenger.†‡1 clariti® 1 day multifocal gir utmerket synskvalitet2 
og en behagelig linseopplevelse til en hyggelig pris.†

Egenskapene du kommer til å elske
• CooperVision® multifocal gir svært godt syn på alle 

avstander.2

• Mykt silikonhydrogelmateriale med høy 
oksygengjennomtrengelighet hjelper øynene dine å holde seg 
friske og hvite.‡1

• UV-beskyttelse beskytter øynene mot ultrafiolett stråling og 
bidrar til å ta vare på øyehelsen.*

• WetLoc®-teknologien og det høye væskeinnholdet gjør at 
kontaktlinsene holder seg fuktige, og gir fantastisk komfort 
hele dagen.

• clariti® 1 day har alle fordelene ved silikonhydrogelbaserte 
endagslinser til en lavere pris.†

clariti® 1 day 
multifocal

Endagslinser med høy oksygengjennomtrengelighet1 og 
god komfort til en gunstig pris†.

* Advarsel: UV-absorberende kontaktlinser kan ikke erstatte UV-absorberende øyebeskyttelse som briller eller solbriller siden de ikke dekker hele øyet og omkringliggende områder. Kunden bør fortsette å bruke 
anbefalt UV-beskyttelse.

† Ved daglig bruk.

‡ Silikonhydrogellinser har høyere oksygengjennomtrengelighet enn hydrogellinser og minimerer eller forebygger dermed risikoen for hypoksirelaterte plager ved linsebruk.

† Basert på CooperVisions anbefalte utsalgspris. Utsalgsprisen bestemmes av forhandleren alene.

Det ovenstående legger ingen føringer på utsalgsprisen til forbruker.
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