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Link do produktu: https://www.widzieclepiej.pl/proclear-1-day-multifocal-30-szt-p-2543.html

Proclear 1 day multifocal, 30
szt
Cena

70,00 zł

Dostępność

Na zamówienie około 14 dni

Opis produktu
Soczewki kontaktowe Proclear® 1 day multifocal firmy CooperVision zapewniają doskonałe widzenie przedmiotów położonych w różnych odległościach. Dodatkowo
soczewki Proclear 1 day multifocal zapewniają wygodę noszenia codziennie nowej, świeżej pary soczewek.
Korzyści – widzenie, komfort i zdrowie
Soczewki kontaktowe Proclear 1 day multifocal zostały zaprojektowane tak aby dostarczać doskonałego widzenia we wszystkich odległościach. Niezleżnie od tego
czy patrzysz na przedmioty znajdujące się blisko, w odległosciach pośrednich, czy daleko, zawsze widzisz ostro.
Idealne soczewki kontaktowe progresywne jednodniowe dla osób cierpiących na suchość oczu związaną z wiekiem. Wszystkie soczewki z rodziny Proclear są
produkowane z wykorzystaniem metody produkcji PC Technology™. Dzięki wykorzystaniu technologii PC materiał, z którego wykonane są soczewki przyciąga wodę
oraz utrzymuje nawilżenie soczewek zapewniając całodniowy komfort noszenia. Właściwie jest to jedyny materiał zastosowany w soczewkach kontaktowych, który
otrzymał zgodę¹ na używanie stwierdzenia: “Może poprawić komfort u użytkowników cierpiących z powodu suchości lub umiarkowanego dyskomfortu w czasie
noszenia soczewek".
Łatwe do dopasownia i adaptacji przy zmianie mocy
Twój specjalista mając do dyspozycji Proclear 1 day multifocal nie będzie miał problemów z dobraniem prawidłowej soczewki. Niezależnie czy próbujesz soczewek
po raz pierwszy, czy jesteś stałym użytkownikiem soczewek zaproponowaliśmy proces dopasowania mając na uwadze jego prostotę. Dodatkowo, gdy wartość
twojej recepty ulegnie zmianie, specjalisty łatwo dostosuje moce soczewek, bez zaburzenia widzenia i dodatkowych wizyt.
Wygoda – codziennie nowa, świeża para soczewek
Nosząc soczewki kontaktowe jednodniowe nie musisz używać płynów do ich czyszczenia. Ponieważ soczewki jednodniowe wymienia się wymieniane codziennie, są
najzdrowszym trybem noszenia soczewek kontaktowych. Soczewki Proclear 1 day multifocal zapewniają wolność prowadzenia aktywnego trybu życia i elastyczność
- możesz nosić soczewki cały dzień, przez część dnia lub zakładać tylko na specjalne okazje.
Parametry:
Krzywizna
Średnica
Materiał
Uwodnienie
Tryb noszenia
ilość soczewek w opakowaniu

8.7 mm
14.2 mm
Omafilcon A
60%
jednodniowy
30 szt.

czas oczekiwania od 5 do 14 roboczych soczewki na indywidualne zamówienie
W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowi?zuje mo?liwo?? zwrotu towaru.
Zamówienia realizowane s? po dokonaniu przedp?aty. W przypadku zgodno?ci towaru z zamówieniem kwota przedp?aty nie podlega zwrotowi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
:: Moc: wybierz , 0.00 , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 ,
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-3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , -9.50 , -10.00
, +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 ,
+4.00 , +4.25 , +4.50 , +4.75 , +5.00 , +5.25 , +5.50 , +5.75 , +6.00
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