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Adevărata mea comoară?

O lentilă de contact pe care
nu o simți1

*

4

Experimentează confortul excepțional și
transmisibilitatea  oxigenului a

lentilei de contact

4*

DAILIES TOTAL1®

* Lentilă cu transmisibilitate mare a oxigenului. Dk/t=156 @ -3.00D.
Și alți factori pot in�uența sănătatea oculară** 
Pot exista costuri pentru examenul medical.

Întrebați medicul despre instrucțiunile de utilizare și întreținere.

DT1-201702001 
Acestea sunt dispozitive medicale.Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
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O lentilă de contact pe care
nu o simți1

DAILIES TOTAL1® transmit de

6x mai mult oxigen 4*

în comparație cu alte mărci de lentile.
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Întreabă medicul despre o
PROBĂ GRATUITĂ

Transmisibilitate superioară 
pentru ochi albi și sănătoși

Pentru a fi și a arăta sănătoși, ochii dumneavoastră 
au nevoie de oxigen. O transmisibilitate mare a 

oxigenului înseamnă că o cantitate mare a acestuia 
trece prin lentilă.



Încearcă lentila de contact
pe care nu o simți1

„Prientenii îmi spun că sunt prea
activă, dar mie îmi place să
 am mereu ceva de făcut“

Confort chiar și la sfârșitul zilei

2
3

Asta înseamnă că ochiul tău este atins de 
un strat de apă 3

16 ore5

Este dovedit că suprafața rămâne 
lină până la

Conținut mare de apă 
la suprafața lentilei 3 Conținut mic de apă 

în interiorul lentilei pentru a  
permite mai mult oxigen 4*

„Așa că ar fi bine
ca lentilele mele

să țină pasul“

Acest material inovativ oferă:

DAILIES TOTAL1®  
singura lentilă din lume cu 

conținut variabil de apă
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Lentila de contact DAILIES TOTAL 1® este 
creată astfel încât conținutul de apă să crească din 

interior spre exterior

Datorită materialului din care este 
creată, lentila DAILIES TOTAL 1 ® 

ajunge la aproape 100% conținut de 
apă la suprafață.
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