
Du stiller høye krav til de toriske kontaktlinsene dine: I tillegg 
til skarpt og tydelig syn krever du en svært høy komfort som 
kan holde tritt med en aktiv livsstil. Endagslinsen MyDay® toric 
fra CooperVision, en av verdens ledende produsenter av toriske 
kontaktlinser, har de samme designegenskapene som Biofinity® 
toric. Linsen inngår også i MyDay-familien: Våre mykeste 
silikonhydrogellinser noensinne* og verdens første endagslinser 
fremstilt med CooperVisions Aquaform®-teknologi, som 
bidrar til å holde øynene klare og hvite og gjør at linsene føles 
behagelige hele dagen. Med MyDay toric endagslinser kan du ta 
dagens store og små utfordringer på strak arm.

Egenskapene du kommer til å elske
• Enestående synskorrigering og en pålitelig, stabil og 

behagelig tilpasning for deg som har skjeve hornhinner.  
CooperVision® toriske kontaktlinser bygger på vår ekspertise 
innenfor torisk linseutforming med Optimized Toric Lens 
Geometry™.

•  Langvarig komfort: Avansert Aquaform®-teknologi—binder 
vannet i linsene for å sikre langvarig komfort.

• Høy oksygengjennomtrengelighet: Silikonhydrogelmaterialet 
slipper gjennom 100 % av det oksygenet hornhinnene dine 
trenger, slik at øynene1 dine kan forbli klare og hvite.**                                                                                   

• UV-beskyttelse: Bidrar til å beskytte øynene mot ultrafiolett 
stråling og dermed til å ta vare på øyehelsen.†

MyDay® 

toric endagslinser 
Høytytende endagslinser for brukere med astigmatisme. 
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* Sammenligning mellom silikonhydrogelbaserte endagslinser fra CooperVision®. Data on file.

** Høy oksygengjennomtrengelighet gir klare, hvite øyne.

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