MiSight 1 day
®

Endagslinser med bevisat bromsande effekt på
utvecklingen av närsynthet hos barn.1

Barn har ett liv fullt av aktiviteter och rörelse. Men oavsett om
de leker, cyklar tillsammans med sina vänner eller lär sig nya
saker i skolan, kan myopi (närsynthet) göra det svårare för dem
att ägna sig åt sina favoritaktiviteter. Och i takt med att de
växer kan de dessutom behöva högre styrkor.
Som tur är kan ditt barn ditt barn dra nytta av en innovativ
teknologi som gör livet enklare och bidrar till att bromsa
utvecklingen av närsyntheten1: MiSight® 1 day kontaktlinser
från CooperVision. MiSight® 1 day med ActiveControl®
Technology korrigerar inte bara närsynthet – de är dessutom
de första mjuka kontaktlinserna med bevisat bromsande
effekt på utvecklingen av myopi hos barn.*†1 Genom att
använda MiSight® 1 day kontaktlinser kan ditt barn glädja
sig åt skarp syn, utan glasögon och fortsätta utöva sina
favoritaktiviteter.1,2,3
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• Korrigerar och bromsar utvecklingen av närsynthet hos
barn med 59 %, med hjälp av den speciella ActivControl®teknologin.*1
• Det trygga valet för ditt barn. Bland barn i åldrarna 8–15 år
som aldrig använt kontaktlinser tidigare:
0 90 % av barnen uppgav att de hellre använde sina MiSight®
1 day-linser än sina glasögon.1
0 90 % av barnen kunde sätta i och ta ut sina MiSight® 1
day-linser själva.‡1
• Barnvänliga, mjuka kontaktlinser som är lättanvända.1
• Lätthanterliga endagslinser som inte behöver rengöras eller
förvaras.

* Jämfört med en enstyrkelins för endagsbruk under en 3-årsperiod.
† Under en 3-årsperiod bromsade MiSight® 1 day utvecklingen av myopi med i genomsnitt 59 % jämfört med en enstyrkelins.
‡ Enligt uppgift från föräldrarna.
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