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ÎNTREABĂ SPECIALISTUL CARE ESTE
CEA MAI POTRIVITĂ PENTRU TINE

14.10.16   17:02

Alcon produce lentile de contact de zeci de ani și a ajutat milioane 
de oameni să își recâștige încrederea de sine. Două produse sunt 
create special pentru purtătorii noi: DAILIES ® AquaComfort Plus®  

lentile de unică folosință care oferă confort zilnic, și lentilele de 
contact lunare AIR OPTIX® HYDRAGLYDE care sunt ușor de 
manevrat și confortabil de purtat. Doi dintre fanii înfocați vă vor 
spune mai multe despre ele în paginile următoare.

Get your 
 free* trial

LENTILE DE CONTACT ZILNICE LENTILE DE CONTACT LUNARE

14.10.16   17:03

˘
˘

Recunosc că înainte de a încerca lentilele de contact am avut 
emoții. Experiențele noi îmi provoacă asta, dar în câteva zile 
totul a devenit extrem de natural. Am început să port lentile de 
contact când am împlinit 17 ani, acum un an. Probabil a fost cea 
mai bună decizie pe care am luat-o în acel an.

Când port lentilele de contact mă simt mult mai liberă și mai 
încrezătoare, ca și cum totul ar fi posibil. Când ies afară 
încrederea în mine crește - Vreau să împărtășesc acest 
sentiment cu toți prietenii mei!

Se pare că nu sunt singura care gândește așa: zilnic, peste 100 
milioane de purtători din jurul lumii se bucură de libertatea 
lentilelor de contact. Oameni cu ochi frumoși, uniți-vă!

* Este posibil ca optometristul să vă recomande un examen oftalmologic, 
pentru care ar putea fi necesare costuri suplimentare.

Nu credeți pe cuvânt tot ce vi se spune. Cel mai simplu mod de 
a vă împrieteni cu lentilele de contact este să le încercați. 
Întrebați medicul oftalmolog sau optometristul despre o 
probă gratuită*. 
Alegeți AIR OPTIX HYDRAGLYDE sau DAILIES AQUA 
COMFORT PLUS și fiți pregătiți să vedeți “un nou eu“ zâmbind 
la cameră...



Cere prob
a 

 gratuit* Don't just take our word for it. The best way to make 
friends with contact lenses is to try them for yourself. 
Ask your contact-lens specialist for a free* trial! Choose 
AIR OPTIX® EX or DAILIES® AquaComfort Plus® and get ready 
to see an ecstatic “new you” smiling into the camera...

* Eye exam may be required. Professional fees may apply. 

DAILY DISPOSABLE CONTACT LENSES MONTHLY CONTACT LENSES

10182_033_003_Consumer-Lea�et_RZ.indd   11-12 14.10.16   17:03

DA, ÎN SFÂRȘIT

Doua

mi-am fac
ut ziua bu

na!
  

la pachet 
˘

ÎNTREABĂ SPECIALISTUL CARE ESTE
CEA MAI POTRIVITĂ PENTRU TINE

14.10.16   17:02

Alcon produce lentile de contact de zeci de ani și a ajutat milioane 
de oameni să își recâștige încrederea în sine. Două produse sunt 
create special pentru purtătorii noi: DAILIES ® AquaComfort Plus®  

lentile de unică folosință care oferă confort zilnic, și lentilele de 
contact lunare AIR OPTIX® HYDRAGLYDE care sunt ușor de 
manevrat și confortabil de purtat. Doi dintre fanii înfocați vă vor 
spune mai multe despre ele în paginile următoare.

Get your 
 free* trial

14.10.16   17:03

˘
˘

Recunosc că înainte de a încerca lentilele de contact am avut 
emoții. Experiențele noi îmi provoacă asta. Dar în câteva zile 
totul a devenit extrem de natural. Am început să port lentile de 
contact când am împlinit 17 ani, acum un an. Probabil a fost cea 
mai bună decizie a mea în acel an.

Când port lentilele de contact mă simt mult mai liberă si mai 
încrezătoare, ca și cum totul ar fi posibil. Când ies afară 
încrederea în mine crește - Vreau să împărtășesc acest 
sentiment cu toți prietenii mei!

Se pare că nu sunt singura care gândește așa: zilnic, peste 100 
milioane de purtători din jurul lumii se bucură de libertatea 
lentilelor de contact. Oameni cu ochi frumoși, uniți-vă!

-



I’M ALWAYS

on the move!
AVA, AGE 18, DAILIES® DIVA

CONFORT TOATĂ ZIUA

3 AGENȚI DE UMECTARE

TEHNOLOGIE ACTIVATĂ CÂND CLIPEȘTI

Lentilele DAILIES® AquaComfort Plus®
îț i asigură suport pentru sti lul tău de
viață prin cei 3 agenți de umectare.

Agenții de umectare sunt eliberați 
de fiecare dată când clipești.

Confort reîmprospătat în fiecare
moment al zi lei - ca să te poți bucura
de viață.

LENTILE DE CONTACT ZILNICE

Pentru fan
ii stilului

”la pache
t”
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POT PURTA LENTILE DE CONTACT?

SUNT DISPUS SĂ ÎNCERC...DAR ÎNCĂ ÎMI ESTE TEAMĂ SĂ
ÎMI PUN CEVA ÎN OCHI

AM O VIAȚĂ PLINĂ. CÂT DE MULT ÎMI IA SĂ AM GRIJĂ
ȘI DE LENTILELE DE CONTACT?

ULTIMA ÎNTREBARE: SUNT SIGUR CĂ VOI ARĂTA BINE,
DAR CUM SE VOR SIMȚI OCHII MEI?

FIND ANSWERS!got quest
ions?

So go ahead, satisfy your curiosity. 
Your contact lens specialist is always 
happy to provide answers. To get 
started, check out our FAQs on the 
next page...
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Aproape oricine poate purta lentile de contact. Specialistul 
vă va prezenta diferitele tipuri de lentile disponibile și vă va 
ajuta să le alegeți pe cele mai potrivite. Poate că aveți 
miopie sau hipermetropie sau chiar și astigmatism. Toate 
acestea sunt ușor de rezolvat cu lentilele de contact moi. 
Vești bune, nu?

Este normal să gândiți așa, dar aplicarea lentilelor de 
contact este mult mai ușoară decât credeți. Majoritatea 
purtătorilor se adaptează foarte rapid la lentilele de contact 
- de obicei într-o zi sau două, maxim o săptămână.
 
Specialistul dumneavoastră vă va spune toate trucurile și,  
în curând, aplicarea lentilelor de contact va fi la fel de 
ușoară ca spălatul pe dinți. Nu glumim!

DAILIES® AquaComfort Plus® și AIR OPTIX® Hydraglide sunt 
foarte confortabile. Încercați-le și convingeți-vă!

Nu foarte mult! Lentilele de contact lunare trebuie curățate 
întotdeauna după purtare, dar fiți fără grijă pentru că noile 
soluții de curățare fac ca lucrurile să fie foarte simple. 
Lentilele de contact  zilnice sunt și mai ușor de întreținut: 
pur și simplu le aplici dimineața, le scoți la sfârșitul zilei și le 
arunci la gunoi. Ușor!

Bună, sunt Maria! Prima zi în care am purtat lentile de contact a fost 
de ziua mea anul trecut. Da, prima dată când le-am pus mi-au oferit 
o cu totul altă perspectivă asupra vieții. 8 din 10 pacienți spun că 
lentilele DAILIES® AquaComfort Plus® îi ajută să le crească încrederea 
în sine1, iar eu sunt unul dintre ei! Hai să vedem cu ce sunt diferite 
aceste lentile și de ce port o pereche nouă în fiecare zi:



SUNT MEREU 

În miscare,  

MARIA, 18 ANI, DIVA DAILIES
®

CONFORT TOATĂ ZIUA

3 AGENȚI DE UMECTARE

TEHNOLOGIE ACTIVATĂ CÂND CLIPEȘTI

Lentilele DAILIES® AquaComfort Plus®

au 3 agenți de umectare. Suppport
triplu pentru sti lul tău de viață

Agenții de umectare sunt eliberați 
de fiecare dată când clipești

Confort reîmprospătat în fiecare
moment al zi lei - ca să te poți bucura
de viață

LENTILE DE CONTACT ZILNICE

Pentru fan
ii stilului

”la pache
t”

10182_033_003_Consumer-Lea�et_RZ.indd   5-6 14.10.16   17:02

Bună, sunt Maria! Prima zi când am purtat lentile de contact a fost de 
ziua mea anul trecut. Da, prima dată când le-am pus mi-a oferit o cu 
totul altă perspectivă asupra vieții. 8 din 10 pacienți spun că lentilele 
DAILIES® AquaComfort Plus® îi ajută să le crească increderea în 
sine1, iar eu sunt unul dintre ei! Hai să vedem cu ce sunt diferite 
aceste lentile și de ce port o pereche nouă în fiecare zi:

POT PURTA LENTILE DE CONTACT?

SUNT DISPUS SĂ INCERC...DAR INCA IMI ESTE TEAMA SĂ
ÎMI PUN CEVA ÎN OCHI

AM O VIAȚĂ PLINĂ. CÂT DE MULT IMI IA SĂ AM GRIJĂ
ȘI DE LENTILELE DE CONTACT?

ULTIMA ÎNTREBARE: SUNT SIGUR CĂ VOI ARĂTA BINE
DAR CUM SE VOR SIMȚI OCHII MEI?

FIND ANSWERS!Întrebar
i?

10182_033_003_Consumer-Lea�et_RZ.indd   9-10 14.10.16   17:03

Aproape oricine poate purta lentile de contact. Specialistul 
vă va prezenta diferitele tipuri de lentile disponibile și vă va 
ajuta să le alegeți pe cele mai potrivite. Poate că aveți 
miopie sau hipermetropie sau chiar și astigmatism. Toate 
acestea sunt ușor de rezolvat cu lentilele de contact moi. 
Vești bune, nu?

Este normal să gândiți așa, dar aplicarea lentilelor de 
contact este mult mai ușoară decât credeți. Majoritatea 
purtătorilor se adaptează foarte rapid la lentilele de contact 
- de obicei într-o zi sau două, maxim o săptămână.
 
Specialistul dumneavoastră vă va spune toate trucurile, și 
curând, aplicarea lentilelor de contact va fi la fel de ușoară 
ca spălatul pe dinți. Nu glumim!
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foarte confortabile. Încercați-le și convingeți-vă!

Nu foarte mult! Lentilele de contact lunare trebuie curățate 
întotdeauna după purtare, dar fiți fără grijă pentru că noile 
soluții de curățare face ca lucrurile să fie foarte simple. 
Lentilele de contact  zilnice sunt si mai ușor de întrținut: pur 
și simplu le aplici dimineata, le scoți la sfârșitul zilei și le 
arunci la gunoi. Ușor!

Afla raspunsul
˘

˘˘

Deci dă-i drumul și satisfă-ți curiozi-
tatea. Specialistul tău va fi bucuros 
să te ajute. Pentru început citește 
cele mai dese întrebări de pe pagina 
următoare...
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Bună, sunt Matei! Deși sunt un tip relaxat de fel, pot deveni agitat pe 
teren necunoscut. Dar surpriză, prima dată când am purtat lentile de 
contact a fost chiar confortabil. AIR OPTIX® este cea mai apreciată 
marcă de lentile de contact lunare din Europa2 și nu sunt surprins deloc 
de acest lucru! Iată ce mă va determina să ma întorc mereu să îmi 
cumpăr AIR OPTIX® Hydraglyde lună de lună de lună:

AIR OPTIX® Hydraglyde stă mai bine pe 
deget și se aplică mai ușor.

Permeabilitatea mare la oxigen permite 
oxigenului să treacă prin lentile ajutând 
ochiul să fie alb și sănătos.

Tehnologia lentilelor AIR OPTIX® 
Hydraglyde protejează suprafața lentilei de 
contact împotriva depunerilor iritative și 
oferă confort constant din ziua 1 până în 
ziua 303.
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create special pentru purtătorii noi: DAILIES ® AquaComfort Plus®  

lentile de unică folosință care oferă confort zilnic, și lentilele de 
contact lunare AIR OPTIX® HYDRAGLYDE care sunt ușor de 
manevrat și confortabil de purtat. Doi dintre fanii înfocați vă vor 
spune mai multe despre ele în paginile următoare.

Get your 
 free* trial

LENTILE DE CONTACT ZILNICE LENTILE DE CONTACT LUNARE
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Recunosc că înainte de a încerca lentilele de contact am avut 
emoții. Experiențele noi îmi provoacă asta, dar în câteva zile 
totul a devenit extrem de natural. Am început să port lentile de 
contact când am împlinit 17 ani, acum un an. Probabil a fost cea 
mai bună decizie pe care am luat-o în acel an.

Când port lentilele de contact mă simt mult mai liberă și mai 
încrezătoare, ca și cum totul ar fi posibil. Când ies afară 
încrederea în mine crește - Vreau să împărtășesc acest 
sentiment cu toți prietenii mei!

Se pare că nu sunt singura care gândește așa: zilnic, peste 100 
milioane de purtători din jurul lumii se bucură de libertatea 
lentilelor de contact. Oameni cu ochi frumoși, uniți-vă!

* Este posibil ca optometristul să vă recomande un examen oftalmologic, 
pentru care ar putea fi necesare costuri suplimentare.

Nu credeți pe cuvânt tot ce vi se spune. Cel mai simplu mod de 
a vă împrieteni cu lentilele de contact este să le încercați. 
Întrebați medicul oftalmolog sau optometristul despre o 
probă gratuită*. 
Alegeți AIR OPTIX HYDRAGLYDE sau DAILIES AQUA 
COMFORT PLUS și fiți pregătiți să vedeți “un nou eu“ zâmbind 
la cameră...
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PREGĂTIT PENTRU O SCHIMBARE?


