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1-päevased läätsed annavad 
Teile maksimaalse mugavuse – 
ei mingeid läätsekonteinereid 
ega –vedelikke.
Kuigi 1-päevased läätsed on 
veidi kallimad, hoiate raha 
kokku hooldusvahendite arvelt. 
1-päevased läätsed sobivad 
enamasti ka neile, kes kannata-
vad kuiva silma sündroomi all 
ega talu pikema kandmisajaga 
läätsesid.

30-päevased läätsed on väga 
hea ja säästlik lahendus juhul, 
kui igapäevane läätsede eest 
hoolitsemine ei ole Teie jaoks 
probleem.

Clevio läätsedel on UV kiirguse 
kaitsefaktor 400, mis aitab vä-
hendada silmakahjustuse ohtu.

Saate osta kummagi silma jaoks 
erineva dioptriga läätsed.

1-päevase kandmisajaga hooldusvabad kontaktläätsed
30-päevase kandmisajaga hüdrogeelläätsed                          

1-päevase kandmisajaga hooldusvabad värvilised kontaktläätsed
 30-päevase kandmisajaga värvilised kontaktläätsed

Nii 0-tugevusega kui nägemist korrigeeerivadMugav
Läätsedel on optimaalne veesisaldus ning hapniku läbilaskevõime –

nii saab silm hingata ja  lääts säilitab niiskustaseme kogu  päevaks.

Läätsed on väga õhukesed, mille tõttu on nad silmas mugavad.

Läätsed on õrnalt toonitud (pisut sinakad) -
nii on läätse konteineris kergem märgata ja välja võtta.

Värviline ja põnev
Kuni 4 värvipigmendikihti  on pressitud läätse
enda kihtide vahele –
nii ei puutu värv silma pinnagakokku. 
Mitu pigmendikihti muudavad läätse värvi
väga intensiivseks ning võimaldavad silma tooni
täielikult muuta.Silmasõbralik

Kahepoolse pressvormi tehnoloogia
jätab läätse pinna ideaalselt siledaks.

See tähendab, et valgujäägid ei ladestu nii kergelt 
läätse pinnale ja lääts püsib kauem puhtana.

Läätsede asfääriline esipind tagab moonutusteta nägemise.

Lääts on silmas mugav tänu  spetsiaalse
kujuga õhukesele servale.

Lääts sobitub sarvkestale väga hästi ja võimaldab
pisaravedelikul silma pinnal paremini liikuda.

30-päevased läätsed
kumerusega BC 8.6

diameeter (DIA)14mm
materjal Ocufilcon A (hüdrogeel)

veesisaldus 45%
dioptrid: ±0,5  ...  ±10 dioptrit

30-päevased läätsed
kumerusega BC 8.6

diameeter (DIA)14mm
materjal Ocufilcon A (hüdrogeel)

veesisaldus 45%
dioptrid: 0 ... -10 dioptrit

1-päevased läätsed
kumerusega BC 8,6

diameeter (DIA) 14mm
materjal Ocufilcon D

veesisaldus 55%
dioptrid: -0,5 ... -10 dioptrit

1-päevased läätsed
kumerusega BC 8,6

diameeter (DIA) 14mm
materjal Ocufilcon D

veesisaldus 55%
dioptrid 0 ... -10

Kokku üle 100 värvitooni – loomulikust kuni väga 
põnevani. Kui eelistad efektset ja silmatorkavat 
tulemust, võid valida läätsed, mille välisservas on 
tumedam ring - nii paistavad silmad suuremad.

Tänu kasutatud nn sõõrikutehnoloogiale on Clevio läätsel
optiline vaid välimine kiht, mille tõttu läätse keskpunkt on õhuke 
ning parema nägemisteravuse ja kontrastitundlikkusega.


