
Egenskaperna du kommer att älska
• En silikonhydrogelbaserad månadslins som kombinerar 

långvarig komfort och enastående synegenskaper2,3 
• Linserna håller sig återfuktade och bekväma 
• Naturligt vätbara tack vare Aquaform®-teknologi, för en 

bekväm linsupplevelse

Biofinity®  
kontaktlinser 

Månadslinser i premiumsegmentet för  
långvarig komfort och utmärkt syn1-3

**Hög syregenomsläpplighet ger klara, vita ögon. 
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Biofinity® – fokus på innovation, fokus på komfort.
Om du vill ha månadslinser utan kompromisser, som har 
fantastisk komfort och ger skarp och klar syn, rekommenderar 
vi Biofinity® silikonhydrogelbaserade kontaktlinser.2,3

Enastående, långvarig komfort2,3: 
Aquaform®-teknologin, som endast finns i kontaktlinser från 
CooperVision, ger en ökad syregenomsläpplighet för en optimal 
linsupplevelse. Den här unika högpresterande teknologin låser 
fast vatten i linsen så att den förblir fuktig, vilket ger dig 
långvarig komfort och skärpa.1

Enastående syn2,3 oavsett om du är närsynt eller översynt.

Hög syregenomsläpplighet är en av de viktigaste egenskaperna 
hos Biofinity® kontaktlinser. De här bekväma kontaktlinserna 
är utformade för att 100 % av syret hornhinnan behöver ska 
kunna nå dina ögon4, vilket hjälper dem att förbli klara och 
vita**


