Diárias™ Silicone
As lentes de contacto de silicone hidrogel
deixam-lhe viver a vida à sua maneira.

Calendário de
substituição
Diariamente

Corrige
Miopia
Hipermetropia

Procura lentes de contacto diárias que garantam conforto, saúde ocular e facilidade de uso a um preço acessível? As lentes de contacto
Diárias™ Silicone são lentes de silicone hidrogel concebidas para atender às suas exigências, permitindo-lhe viver a vida à sua maneira.
Diárias™ Silicone assegura conforto: fabricadas com a tecnologia AquaGen®, o alto teor constante de água nestas lentes diárias de
silicone hidrogel garante uma total sensação de conforto, que dura o dia inteiro.
Diárias™ Silicone assegura saúde ocular: as lentes de contacto Diárias™ Silicone possibilitam 100% de transmissibilidade do oxigénio,
acima dos níveis de oxigénio2 recomendados em toda a superfície da lente, ajudando a manter os seus olhos saudáveis.
As lentes de contacto Diárias™ Slicone ajudam a proteger os seus olhos dos raios UV bloqueando esta radiação prejudicial.*
Diárias™ Silicone assegura a facilidade de uso: as lentes de contacto Diárias™ Silicone oferecem uma gama de benefícios, tais como a
possibilidade de ter lentes novas todos os dias, podendo abdicar dos estojos ou das soluções para lentes.
Diárias™ Silicone assegura acessibilidade: umas lentes de silicone hidrogel ao preço de lentes de hidrogel tradicional.

* Advertência: As lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as
lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar outros elementos de proteção com filtros de absorção
de radiação UV.
† Com base no preço de venda ao consumidor recomendado pela CooperVision®. O preço de venda ao consumidor é do exclusivo critério do retalhista. As informações acima não se
destinam a influenciar o preço cobrado pelo retalhista.
References:
1. Consumer Insights Study, 2015. Conduzido por YouGov PLC por conta da CooperVision.
2. As lentes Diárias(TM) Silicone asseguram 100% de consumo de oxigénio da córnea e transmitem mais do que a quantidade de oxigénio recomendada a toda a superfície da lente, o
que contribui para manter a saúde ocular. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci.
2005;82(6):467-472.

©2021 CooperVision

