
Acţioneză eficient*
iar TU vezi diferenţa 

mai confortabile

LENTILE
DE CONTACT

PONTURI

Trecerea de la alte tipuri de soluţii 
®la AOSEPT  PLUS este simplă. 

Reţine câteva ponturi!

Nu o utiliza niciodată cu alt recipient decât 
®cel ataşat. AOSEPT  PLUS trebuie folosită 

NUMAI cu recipientul propriu.

Deoarece soluţia trebuie neutralizat , 
lentilele din recipient 

mai devreme de 6 ore.

ă
nu scoate niciodată 

Nu clăti niciodată ®lentilele cu AOSEPT  
PLUS înainte de a le aplica pe ochi. Dacă vrei 
să le clăteşti, foloseşte soluţie salină sterilă.

Nu picura niciodată ®soluţie AOSEPT  PLUS 
direct în ochi.

Prin efectul s u efervescent poţi vedea cum acţionează 
®AOSEPT  PLUS. După 6 ore, recipientul unic, GRATUIT, 

inclus în cutie, a neutralizat  pentru a ob ine 
o soluţie salină delicată, apropiată de filmul lacrimal. 
NU conţine conservanţi! NU este necesară clătirea 

ulterioară a lentilelor cu soluţie salină!

ă

®AOSEPT  PLUS ţ

PĂSTREAZĂ LENTILELE DE CONTACT

CURATE ŞI CONFORTABILE
®CU AOSEPT  PLUS.

* În cazul utilizării conform instrucţiunilor incluse în cutie.  ** Instrucţiunile specialiştilor pot varia. Vezi instrucţiunile 
complete incluse în cutie.
AOSEPT, CIBA VISION şi ul CIBA VISION sunt mărci înregistrate  Novartis AG.logo  



SOLUŢIA DE ÎNTREŢINERE JOACĂ UN

ROL ESENŢIAL
în păstrarea lentilelor fresh, 

curate şi confortabile.
Pentru lentile de contact extrem de confortabile 

®alegeţi curăţarea în profunzime cu AOSEPT  PLUS - 
soluţie de curăţare şi dezinfectare cu recipient unic.

®AOSEPT  PLUS – soluţia perfectă în caz de: 

iritaţii oculare sau sensibilitate la alte soluţii
uscăciune oculară
sensibilitate la conservanţi

®Prin conţinut, AOSEPT  PLUS oferă triplă acţiune 
de curăţare în profunzime pentru 

lentile extrem de confortabile.

®lentile de contact + AOSEPT  PLUS  =  confort extraordinar

TRIPLĂ ACŢIUNE 
DE CURĂŢARE ÎN PROFUNZIME

ÎNDEPĂRTEAZĂ EFICIENT PROTEINELE

ÎNDEPĂRTEAZĂ IMPURITĂŢILE

CURĂŢĂ ÎN PROFUNZIME

LA FEL DE SIMPLU CA

1 - 2 - 3
Urmează aceşti 3 paşi** simpli

1. Clăteşte
®- pune lentilele în recipient şi clăteşte-le cu AOSEPT  PLUS 

5 secunde.

2. Umple recipientul
®cu soluţie AOSEPT  PLUS până la marcajul indicat.

3. Lasă lentilele în recipient 
cel puţin 6 ore sau peste noapte.




