
Biofinity® toric – fokus på innovation, fokus på komfort. 
Månadslinser för astigmatism i premiumsegmentet, för 
långvarig komfort och utmärkt syn1-3

Utmärkt syn
tack vare Optimised Toric Lens Geometry™, en torisk linsdesign 
för stabilitet, skärpa och komfort1-3

Enastående, långvarig komfort:2,3

Aquaform®-teknologi låser in vatten – så att du kan få komfort 
som varar hela dagen4

Hög syregenomsläpplighet tillåter 100 % av syret som 
hornhinnan behöver nå dina ögon5, för att hjälpa dem att förbli 
klara och vita**

Egenskaperna du kommer att älska
• Månadslins som kombinerar långvarig komfort och 

enastående synegenskaper1-3 

• Optimerad för astigmatism 
• Linserna håller sig återfuktade och bekväma
• Naturligt vätbara tack vare Aquaform®-teknologi, för en 

bekväm linsupplevelse

Biofinity® toric 
kontaktlinser

Den perfekta lösningen för astigmatism. 
Med Biofinity® toric månadslinser kan du få  

utmärkt syn och en bekvämare linsupplevelse.1-3 

**Hög syregenomsläpplighet ger klara, vita ögon.   
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