
Biofinity® tóric — empenho na inovação e no conforto. 
Lentes de contacto premium de substituição mensal para 
astigmatismo que proporcionam um conforto duradouro e uma 
excelente visão1–3

Excelente desempenho visual graças à a Optimized Toric Lens 
Geometry™, um desenho de lentes tóricas concebido para 
proporcionar estabilidade, clareza e conforto1-3

Conforto superior e duradouro2,3:
A Aquaform® Technology retém a água, para que tenha um 
conforto excecional que dura todo o dia4

A elevada respirabilidade permite que 100% do oxigénio 
chegue aos seus olhos5, ajudando-os a permanecer claros e 
brancos**

Recursos que vai adorar
• substituição mensal combinada com um excelente 

desempenho visual e conforto3 
• Otimizado para o astigmatismo 
• As lentes mantêm-se hidratadas e confortáveis 
• Naturalmente hidratável, graças à Aquaform® Technology 

para uma experiência confortável na utilização de lentes

Lentes de contacto  
Biofinity® toric

A solução perfeita para o astigmatismo. Com as lentes de  
contacto mensais Biofinity® toric, pode desfrutar de uma visão  

excelente e de uma experiência de utilização mais confortável.1-3

 

**A elevada transmissibilidade de oxigénio promove olhos brancos e transparentes.
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