DAILIES AquaComfort Plus, 90-pk
Endagslinser i 90-pk från Alcon
Produktinformation
Denna endagslins från Alcon har genom det unikt fuktgivande ämnet, kallat
PEG som aktiveras varje gång du blinkar, hittat ett sätt som gör att du
upplever mindre besvär med torra ögon jämfört med andra kontaktlinser.
HMPC är den primära ingrediensen i ögondroppar och denna återfinns även i
DAILES AquaComfort Plus förpackning vilket gör att det känns naturligare när
du säter i dina linser vid dagen början. Allt handlar om att uppnå optimal
komfort för dig som användare.
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar närsynthet/översynthet.
Hur skall jag använda linserna?
DAILES AquaComfort Plus är en lins som du efter dagens slut kastar och
nästföljande dag öppnar du en ny fräsch lins. Hygieniskt och praktiskt. Var
dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina
ögon bäst.
Produkten kan ersätta
Om du tidigare har använt Focus DAILIES så kan du tryggt och säkert byta till
denna något modernare lins utan att på nytt besöka din optiker.
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 Daily Vitrea
- Hos Synsam heter den Eye Q One-Day Aqua
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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