
Familia de lentile de contact lunare

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® oferă confort 

excepţional întreaga zi, în fi ecare zi 1,2* – ca atunci 

când porţi perechea ta preferată de blugi.

Pentru ore în plus de confort, 
asociază lentilele de contact cu soluţiile pentru 

întreţinere cu HydraGlyde®.

PRELUNGESTE TIMPUL
DE PURTARE AL LENTILELOR 

DE CONTACT

ALEGE LENTILELE 
DE CONTACT LUNARE

POTRIVITE PENTRU 
TINE

,

Nimic nu se compară cu confortul oferit de 
perechea de blugi preferată. Acum, noua familie 

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® oferă 
același confort printr-o gamă completă de 

lentile de contact. Indiferent dacă ai miopie, 
hipermetropie, astigmatism sau prezbiopie, te 

poţi bucura de confort susţinut și vedere clară.1,2*

Testează-le acum!

DE PORT

CONFORTABIL11-13†,†† 

cu soluţia multifuncţională 
de la Alcon.

DE PORT

CONFORTABIL11-13†,†† 

cu soluţia de peroxid
de hidrogen de la Alcon.

2 ORE
ÎN PLUS

3 ORE
ÎN PLUS

CONFORTUL

* Pe baza studiilor clinice efectuate cu AIR OPTIX® pentru Astigmatism, AIR OPTIX® AQUA Multifocal și lentilele de contact sferice 
AIR OPTIX® AQUA.

** Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA, în comparaţie cu lentilele de contact Biofi nity^, 
PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE, și Avaira^. 

   † Dintre purtătorii simptomatici de lentile de contact, aceia care la începutul studiului au prezentat disconfort la sfârșitul zilei sau a 
trebuit să-și îndepărteze lentilele mai devreme decât și-ar fi  dorit.

†† În studii separate, lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA au fost testate cu soluţia multifuncţională dezinfectantă folosită in 
mod obișnuit, urmată de testarea timp de 30 de zile fi e cu soluţia de întreţinere multifuncţională OPTI-FREE® PureMoist®, fi e cu 
AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®, soluţie de curăţare și dezinfectare. În ambele studii, timpul de purtare confortabilă cu soluţia 
folosită în mod obișnuit a fost măsurat ca referinţă, și cu soluţia de studiu în ziua 30.

‡Pot fi  aplicate costuri suplimentare pentru serviciile medicale.
^Produsele specifi cate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for pentru Astigmatism, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Multifocal, HydraGlyde®, SmartShield™ și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis. AOSEPT® este marcă 
comercială a American Optical.
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Recomandăm examen oftalmologic și instructaj privind aplicarea, purtarea în siguranţă și întreţinerea 
lentilelor de contact. Acestea sunt dispozitive medicale. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.
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SE POARTĂ ÎN FAMILIE



Astigmatismul este o afecţiune des întâlnită,
cauzată de forma neregulată a corneei,
ceea ce conduce la o vedere înceţoșată.

Cu lentilele de contact
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru 
Astigmatism, te poţi bucura de o vedere 

clară 7* și de purtarea confortabilă a 
lentilelor.1,2*

Ai prezbiopie atunci când ochii tăi
își pierd gradual capacitatea de a vedea clar 

lucrurile de aproape.
Apare normal ca urmare a înaintării în vârstă
Lentilele de contact AIR OPTIX® plus 

HydraGlyde® Multifocal oferă confort de 
durată 1,2* și vedere clară, constantă.8-10*

CAUTI CONFORT 
CONSTANT

ÎNTREAGA ZI, ÎN FIECARE ZI? 1,2*

AI
ASTIGMATISM?

AI 
PREZBIOPIE?

ROTAŢIE MINIMĂ A LENTILELOR PENTRU
VEDERE SUSŢINUTĂ, CLARĂ 7*

Lentilele de contact din familia 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® înglobează 
două tehnologii avansate ce asigură confortul.

VEDERE CLARĂ LA ORICE 
DISTANŢĂ8-10*

^

HYDRAGLYDE®

MATRICEA DE HIDRATARE
menţine lentilele de contact umectate pe 
parcursul întregii zile, în fi ecare zi.5,6

TEHNOLOGIA SMARTSHIELD™
creează un scut protector împotriva 
depunerilor, menţinând lentilele curate un 
timp mai îndelungat.3,4**

 Te bucuri de vedere stabilă în primele 
30 de secunde de la aplicare.8*

Confortul de durată 1,2* și vederea clară  7*

fac din aceste lentile de contact o opţiune 
excelentă pentru purtătorii care încearcă 
lentile pentru prima dată.

Lentilele rămân stabile pe ochi întreaga 
lună, asigurând o vedere clară.7*

Bucură-te de purtarea cu succes a lentilelor 
de contact, indiferent dacă încerci 
pentru prima dată sau ești deja purtător 
experimentat.

Vedere clară la toate distanţele - aproape, 
intermediar, la distanţă.8-10*

 Bucură-te de lentilele cu suprafaţă umectată 
din momentul aplicării până la fi nalul 
perioadei de purtare.5,6

,


