
إذا كنت مهتًما بصحة عينيك وتبحث عن عدسات الصقة ذات أداء عاٍل تجعلك تشعر 
باالرتياح تجاه محفظتك وعينيك، ال تفكر إال في عدسات كوبرفيجين® كالريتى® 

الالصقة التي ُتستخدم ليوم واحد.

يمكنك مع عدسات كالريتى® الالصقة التي ٌتستخدم ليوم واحد، أن تثق في أن صحة عينيك 
معززة ألنك تستبدل عدساتك يومًيا بأخرى جديدة، فهي تحتوي على واِق من األشعة فوق 
البنفسجية*، وُصممت من مادة عدسات صحية توفر %100 من األكسجين الذي تحتاجه 
عيناك.†‡1 عند ارتدائك عدسات  كالريتىالالصقة التي ُتستخدم ليوم واحد، ستتمتع بجودة 

رؤية ممتازة2 وتجربة مريحة، وكل ذلك بسعٍر يناسبك. الميزات التي ستروق لك
مادة عدسات الصقة سيليكون هيدروجيل ذات قابلية عالية على التنفس تساعدك 	 

على الحفاظ على صحة عينيك وبياضها.‡1،3
تساعد تقنية Wetloc® Technology ومحتواها المائي العالي على الحفاظ 	 

على رطوبة العدسات الالصقة، ما يجعلك تشعر بالراحة طوال اليوم.
يساعد واقي األشعة فوق البنفسجية على حماية عينيك من انتقال األشعة فوق 	 

البنفسجية، ما يساعد على دعم صحة العين.*

كالريتى® ليوم واحد
قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية1 في عدسات الصقة مناسبة لالستخدام ليوم واحد.

جدول االستبدال تصحيحات

طول النظر

* 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.

† أثناء االستخدام اليومي.

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