
**A elevada transmissibilidade de oxigénio promove olhos brancos e transparentes.
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Se tem mais de 40 anos e procura conforto mensal e clareza de 
visão numa lente de contacto multifocal premium, experimente 
as lentes de contacto Biofinity® multifocal que proporcionam 
uma visão clara e superior2 e um conforto excecional que dura 
todo o dia1 

Aquaform® Technology retém a água — para que tenha um 
conforto excecional que dura todo o dia1

Balanced Progressive® Technology dispõe de várias zonas de 
correção em lentes feitas à medida da sua prescrição pessoal, 
para que possa ver claramente a todas as distâncias2

Visão clara e superior ao perto, ao longe e nas distâncias 
intermédias2

A elevada respirabilidade permite que 100% do oxigénio 
chegue aos olhos3 ajudando-os a permanecerem claros e 
brancos**

Recursos que vai adorar
• substituição mensal combinada com um conforto incrível1 e 

visão clara ao perto, ao longe e nas distâncias intermédias2 
• As lentes mantêm-se hidratadas e confortáveis
• Naturalmente hidratável, graças à Aquaform® Technology ®, 

para uma experiência confortável durante a utilização das 
lentes 

Lentes de contacto  
Biofinity® multifocal

Biofinity® multifocal — comprometida com a inovação,  
comprometida com o conforto. Lentes de contacto multifocais  

saudáveis e confortáveis para uma visão clara e superior  
ao perto, ao longe e nas distâncias intermédias2

Calendário de 
substituição

Corrige

Todos os meses
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