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IATĂ DE CE lentilele 
®DAILIES TOTAL1  

sunt atât de confortabile, 
1încât nici nu le simţi !

††Solicitaţi o probă GRATUITĂ  în optică!

Purtătorii apreciază că aceste lentile sunt 
5mai confortabile decât lentilele  lor obişnuite.

Preferinţa purtătorilor

"Pot utiliza confortabil lentilele pe tot parcursul zilei"

58%

93%

Înainte de utilizarea 
®lentilelor DAILIES TOTAL1

După utilizarea 
®lentilelor DAILIES TOTAL1

Procentul purtătorilor care au fost de acord cu această declaraţie

®Purtătorii au preferat DAILIES TOTAL1   

în proporţie de 13 la 1 
5‡faţă de lentilele  lor obişnuite.

* Lentile de contact cu transmisibilitate ridicată la oxigen, Dk/t=156@-3,00 Dpt.  ‡ Dintre cei care şi-au exprimat preferinţa.  †† Poate fi 
necesar examen ocular. Prescripţia poate fi contra cost.  † Bazat pe studii de laborator realizate înainte de aplicarea/inserţia lentilei; Alcon, 
date la dosar, 2011.  1. Afirmaţie a 80% dintre participanţi, într-un studiu cu 80 de pacienţi. Alcon, date la dosar, 2011.  2. Lentila de contact 
premiată cu Optician Awards la categoria Lentila de contact a anului 2014.  3. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscoelasticity and mesh-
size at the surface of hydrogel characterized with microrheology. ARVO 2013; E-abstract 1614872.  4. Într-un studiu aleatoriu, cu subiect 
necunoscut, n=40. Alcon, date la dosar 2011.  5. Bazat pe un studiu în desfăşurare în Europa, cu 24 de prescriptori pentru adaptarea a 280 de 
pacienţi.  6. Thekveli S, Qiu Y, Kapoor Y, Kumi A, Liang W, Pruitt J. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 
2012;35(suppl 1):e14.  7. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă, comparativ cu alte lentile de contact zilnice. Alcon, date 
la dosar 2010.  Solicitaţi medicului specialist instrucţiuni complete de utilizare a lentilei.
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Clipim de aproximativ 14.000 de ori pe zi
Acesta este unul din motivele pentru care lentilele de contact au nevoie de o 
suprafaţă nedetă, mătăsoasă, care să reducă iritaţia ţesuturilor delicate ale 
ochiului.

Ochii tăi au nevoie de o lentilă de contact care să fie la fel de confortabilă la 
sfârşitul zilei ca atunci când o aplici.

Soluţia?  O lentilă de contact cu utilizare zilnică care oferă confort 
extraordinar, de durată, cu ajutorul unei tehnologii revoluţionare.

1Suprafaţă netedă  pentru confort excepţional 
4chiar şi la sfârşitul zilei

Designul inovator al acestor lentile de contact prezintă un conţinut variabil 
3†de apă, mai ridicat la suprafaţă , peste 99%, acolo unde ochii tăi au 

nevoie, şi mai scăzut la interior, unde nu ai nevoie. 

Rezultatul?  9 din 10 purtători au afirmat că lentilele sunt atât de 
5**confortabile încât nici nu le simt .

Pentru a arăta sănătos şi a-i simţi sănătoşi, 
ochii tăi trebuie să respire!

6Având un conţinut de apă în interior  de numai 33%, lentilele 
®DAILIES TOTAL1  oferă o transmisibilitate mai mare a 

7oxigenului decât orice altă lentilă  de contact zilnică 
disponibilă.

®Lentilele DAILIES TOTAL1  oferă până la de 
*6X mai mult oxigen  

7comparativ cu alte lentile  de contact zilnice importante.

*Lentile de contact cu transmisibilitate ridicată la oxigen, Dk/t=156@-3,00 Dpt.

† Bazat pe măsurători de laborator realizate pe lentile nepurtate . 
** Procentul purtătorilor care au fost de acord cu declaraţia "Mi se întâmplă 
uneori să uit că am pe ochi aceste lentile."


