Air Optix Night & Day Aqua, 6-pk
Produktinformation
Med sex gånger så högt syregenomsläpp jämfört med traditionella, mjuka
kontaktlinser är Air Optix Night & Day Aqua verkligen linsen för dig som vill
glömma bort att du bär dom. Många användare vittnar om den otroliga
komforten som dessa dygnet-runt linser ger.
Även om dessa linser verkligen tillhör toppsegmentet inom kategorin så är det
viktigt att du får dessa tillpassade och ordinerade av en optiker. Försök aldrig
att pröva dig fram genom att beställa linser utan recept. Med detta sagt kan vi
fortsätta att tala oss varma om Air Optix Night & Day Aqua.
Med linsens asfäriska design, som ger mjukare kanter, så bidrar även detta till
känslan av att du inte har har dom i ögat och man glömmer bort dess existens.
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar närsynthet/översynthet.
Hur skall jag använda linserna?
Air Optix Night & Day Aqua är tillverkade för att kunna bäras dygnet runt under
30 dygn, även när du sover. Efter 30 dagar kastar du dina linser och öppnar
glatt en ny förpackning. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om
vilken bärtid som passar dina ögon bäst.
Råd vid rengöring
Läs mer om hur du sköter dina linser. (Öppnas i ny flik)
Andra namn på samma lins
Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:
- Hos Specsavers heter den Easyvision All Day All Night eller Easyvision
Monthly Aquaeyes
Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under
dess rätta namn.
Rådfråga din optiker
Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din
optikers ordination för hantering och användning.
Antal linser i förp.
Baskurva
Bytesfrekvens
Diameter
Hanteringsfärgad
In- och utmärkning
Linstyp
Material
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)
Syretransmission
Säljs även under namnen
Tillverkare
UV-skydd
Varumärke
Vätskehalt

LENSIA
Törstorp 251
463 97 PRÄSSEBO

6 st/box
8.4
8.6
Varje dag
13.8
Ja
Ja
Månadslinser
Dygnet-runt linser
Lotrafilcon A
Se dropplisten under PWR
135 Dk/t
Easyvision All Day All Night
Easyvision Monthly Aquaeyes
Alcon
Nej
Air Optix®
24%
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