Biomedics 1 day Extra, 90-pk
Endagslinser från CooperVision
Produktinformation
Du som använder 1-dags linser uppskattar säkert de många fördelarna och
hur praktiskt det är. På morgonen, när dagen startar, så sätter du in ett fräscht
par som du sedan kastar vid dagens slut. Enkelheten tillsammans med det
överlägset mest hälsosamma alternativet gör denna lins till en favorit. Framför
allt till barnen. Biomedics 1 Day Extra tillverkas i ett s.k. hydrogelmaterial som
innehåller 55% vätska skapar tillsammans med konstruktionen där de rundade
kanterna minskar den mekaniska påverkan på ögat.
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.
Hur skall jag använda linserna?
Biomedics 1 Day Extra är tillverkade för att bäras kan bäras under en hel dag.
De ska tas ut och kastas när det är dags att sova och ersättas med ett nytt par
följande dag.
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 Synsam heter den Eye Q One-Day
- Hos Specsavers heter den Easyvision Daily Clarision
- Hos Synoptik heter den iWear DD Basic
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.
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