
أڤيرا ڤيتالتي™
أداء عاٍل. قيمة مذهلة.

جدول االستبدال إذا كنت تعاني من قصر النظر أو طوله وترغب في استخدام أموالك بالشكل األفضل، تصحيحات
عليك اختيار عدسات كوبرفيجين® أڤيرا ڤيتالتي الالصقة لتحصل على تقنية العدسات 

الالصقة االستثنائية بأسعار معقولة للغاية. فهي مصنوعة من مادة السيليكون هيدروجيل 
متقدمة ُطورت خصيًصا لتوفر شعوًرا بالراحة يدوم طويالً، وسهولة في التعامل معها* 

وتجربة صحية عند ارتدائها. تتميز عدسات أڤيرا ڤيتالتي الالصقة بنفس خصائص 
التصميم البصري الموثوق بها مثل عدسات بيوفينيتى الفائقة الالصقة التي توفر لك رؤية 

واضحة وصافية. إنها الخيار الذكي لمرتدي العدسات الالصقة الرائعين أمثالك. 

الميزات التي ستروق لك
 	 Aberration Neutralizing SystemTM ُصمم نظام معادلة االنحراف

لتحسين جودة الرؤية عبر الحد من العيوب البصرية† الشائعة التي ُتصيب 
العينين.1  

تجذب المادة المتقدمة جزيئات الماء بشكل طبيعي، ما يحافظ على بقاء سطح 	 
العدسات بأكمله رطب باستمرار طوال اليوم.

يسمح التنّفس العالي لعينيك بالحصول على %100 من األكسجين الذي 	 
تحتاجانه‡، وهو ما يساعد على الحفاظ على صحتيهما2 وبياضهما§3

يساعد واقي األشعة فوق البنفسجية ذو الكفاءة العالية المتوفر في العدسات 	 
الالصقة على حماية عينيك من انتقال %90 من األشعة فوق البنفسجية الطويلة 

و%99 من األشعة فوق البنفسجية المتوسطة.||

* بناًء على التصنيفات الذاتية عند اإلدخال وبعد شهر واحد. نتائج دراسة عشوائية، ومزدوجة التعمية، وعشوائية التوزيع، وثنائية الجانب، تقارن بين عدسات أڤيرا ڤيتالتي ™ الالصقة الكروية والعدسات الكروية القابلة إلعادة االستخدام التنافسي.

† الزيغ الكروي.

‡ أثناء االستخدام اليومي.

§ تخفف العدسات الالصقة السيليكون الهيدروجيل من العالمات واألعراض المرتبطة بنقص األكسجين أو تحد منها عند ارتداء العدسات، وذلك من خالل نفاذية األكسجين العالية للمواد الهالمية المائية.

|| تحذير: العدسات الالصقة التي تمتص األشعة فوق البنفسجية ليست بديالً عن النظارات الواقية التي تمتص األشعة فوق البنفسجية، مثل النظارات الواقية أو النظارات الشمسية التي تمتص األشعة فوق البنفسجية ألنها ال تغطي العين والمنطقة المحيطة بها بالكامل. يجب أن يستمر 

المرضى في استخدام النظارات التي تمتص األشعة فوق البنفسجية حسب اإلرشادات.
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