
Har du skjeve hornhinner (astigmatisme), er helsebevisst og er 
ute etter behagelige, myke kontaktlinser av høy kvalitet til en 
rimelig pris†—kort sagt linser som føles bra både for øynene 
og lommeboken? Da bør du se nærmere på clariti® 1 day toric 
fra CooperVision, en av verdens ledende produsenter av toriske 
kontaktlinser.

Med clariti® 1 day toric vet du at øynene dine er godt 
ivaretatt, siden du skifter 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 toric gir utmerket synskvalitet2 og en behagelig 
linseopplevelse til en hyggelig pris.†

Egenskapene du kommer til å elske
• Torisk linseutforming fra CooperVision® gir deg en 

konsekvent og stabil tilpassing du kan stole på.
• Det myke silikonhydrogelmaterialet har høy 

oksygengjennomtrengelighet og bidrar til å holde øynene 
friske og hvite.‡1

• UV-beskyttelsen beskytter øynene mot ultrafiolett stråling 
og bidrar til god øyehelse.*

• 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, bare til en lavere pris.†

clariti® 1 day toric
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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