Avaira Vitality

™

Alto desempenho. Valor excepcional.

Se você tem miopia ou hipermetropia e deseja o melhor custo/
benefício, escolha as lentes de contato Avaira Vitality™ da
CooperVision® para uma tecnologia de lentes excepcional
a um preço surpreendentemente acessível. Elas são feitas
de um material avançado de silicone hidrogel desenvolvido
especialmente para proporcionar conforto duradouro, fácil
manuseio* e uma experiência de uso saudável. As lentes de
contato Avaira Vitality™ têm os mesmos recursos de desenho
óptico confiáveis que as nossas lentes de contato premium
Biofinity® para ajudar a proporcionar uma visão nítida e clara.

Programa de substituição

Correções
Miopia

Mensal
Hipermetropia

Recursos que você vai adorar

• O SNA – Sistema Neutralizador de Aberrações™ foi projetado
para melhorar a qualidade da visão, minimizando uma
imperfeição óptica† comumente encontrada nos olhos.1
• O material avançado atrai moléculas de água naturalmente,
mantendo a superfície da lente úmida o dia todo.
• A alta transmissão de oxigênio permite que seus olhos
obtenham 100% do oxigênio que precisam‡, o que ajuda a
mantê-los livres de vermelhidão2 e saudáveis§3
• O filtro de proteção UV da mais alta classe disponível em
uma lente de contato ajuda a proteger seus olhos de 90% da
transmissão de UVA e 99% de UVB.||

* Com base em classificações subjetivas na colocação e após 1 mês. Resultados de um estudo cruzado prospectivo, duplo-cego, randomizado e bilateral que comparou as lentes de contato Avaira Vitality™ com lentes
esféricas reutilizáveis de uma marca concorrente.
† Aberração esférica.
‡ Durante o uso diário.
§ Com maior permeabilidade ao oxigênio do que os materiais de hidrogel, as lentes de contato de silicone hidrogel minimizam ou eliminam os sinais e sintomas relacionados à hipóxia durante o uso das lentes.
|| Atenção: As lentes de contato com absorção de UV não substituem óculos de proteção com absorção de UV, como óculos de proteção ou óculos de sol com absorção de UV, porque não cobrem completamente os
olhos e a área circundante. Os pacientes devem continuar a usar óculos com absorção de UV conforme orientado.
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