
Recursos que vai adorar
• substituição mensal combinada com o conforto superior 

e duradouro e a visão das lentes de contacto em silicone 
hidrogel3 

• As lentes mantêm-se hidratadas e confortáveis 
• Naturalmente hidratável, graças à tecnologia Aquaform®,  

para uma experiência confortável na utilização de lentes

Lentes de contacto  
esféricas Biofinity® 

Lentes de contacto premium de substituição mensal  
para um conforto duradouro e uma excelente visão1–3

** A elevada transmissibilidade de oxigénio promove olhos brancos e transparentes. 
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Calendário de 
substituição
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Todos os meses Miopia

Hipermetropia
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Biofinity® — empenho na inovação e no conforto.
Se procura lentes de contacto mensais sem compromisso, 
cuide-se com um conforto excecional e uma visão nítida e 
apurada com as lentes de contacto em silicone hidrogel da 
Biofinity®.2,3

Conforto superior e duradouro2,3: A tecnologia Aquaform®, 
disponível apenas nas lentes de contacto da CooperVision, 
proporciona maior respirabilidade e uma experiência ideal 
na utilização de lentes. Esta tecnologia única de elevado 
desempenho bloqueia a água nas lentes mantendo as lentes 
de contacto hidrófilas hidratadas, para que tenha sempre um 
conforto e uma claridade incríveis e duradouros.1

Desempenho superior da visão2,3 quer tenha miopia  
(dificuldade em ver ao longe) ou hipermetropia (dificuldade  
em ver ao perto).

A elevada respirabilidade é uma característica essencial das 
lentes de contacto Biofinity®. O desenho destas lentes de 
contacto extremamente confortáveis permite que os seus  
olhos respirem e recebam 100% do oxigénio,4 o que os ajuda  
a permanecer claros e brancos** 


