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PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII
>> CLICK AICI <<

ecoffee cup®

Cadou*

*  Oferta constă în acordarea sub formă de mostre a 5 perechi de lentile de contact de probă DAILIES TOTAL1®. Recomandăm 
examen oftalmologic și instructaj pentru aplicarea lentilelor. Pentru informații complete privind utilizarea, păstrarea în 
siguranță a lentilelor de contact, precum și îngrijirea acestora, consultați instrucțiunile de utilizare. Pot fi aplicate costuri 
suplimentare pentru servicii medicale.

**   Purtători de lentile de contact care au fost  de acord cu afirmația „Cu aceste lentile, uneori uit că le port”.
* **Cumpără 2 cutii de lentile de contact DAILIES TOTAL1®  (30 lentile / cutie) sau 1 cutie de lentile de contact DAILIES TOTAL1®  (90 

lentile / cutie) și primești cadou o cană ecoffee cup®. Imaginea produsului cadou este cu scop ilustrativ.  Oferta este valabilă între 
01.10.2019 - 31.12.2019, în limita stocului disponibil, și se aplică în cazul lentilelor sferice și multifocale DAILIES TOTAL1®. 

 Referințe: 1. Evaluation of the lubricity of DAILIES TOTAL1® contact lenses after wear; Teresa DeCenzo-Verbeten, OD, 
2014. 2. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 
2012;35(Supp1):e14. 3. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels 
characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-abstract 500. 4. Perez-Gomez I, Giles T. European 
survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. 
Clin Optom. 2014;6:17-23.
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LENTILE PENTRU5 *

GRATUIT

ZILE

**

ÎNDRĂGOSTEȘTE-TE

lentilele de contact pe care nici nu le simți 1, 2

în 5 zile de

Cu lentilele de contact 
DAILIES TOTAL1®, 

nimic nu te poate opri

purtători de lentile de contact au fost de acord că lentilele de 
contact DAILIES TOTAL1® sunt atât de confortabile, încât nici nu 
le simt.3,4*

APROX.

9 10DIN

• Ochii tăi intră în contact cu un strat delicat 
de hidratare care își menține caracteristicile timp  
de 16 ore.1

• Aproximativ 100% apă pe suprafața exterioară 
pentru confort de excepție.2

Materialul cu gradient 
de apă face diferența
Acest material unic cu gradient de apă pentru lentile 
de contact, folosit în mod exclusiv la lentilele de contact 
DAILIES TOTAL1®, a fost dezvoltat pentru a spori treptat conținutul 
de apă de la interior spre suprafață.


