
Je vraagt meer van je torische contactlenzen: Naast helder, 
stabiel zicht, staa je op buitengewoon comfort om je te 
helpen je zeer intensieve levensstijl in de hand te houden. 
MyDay® daily disposable toric lenzen van CooperVision, een 
wereldleider in torische contactlenzen, zijn gemaakt met 
dezelfde ontwerpkenmerken als die van Biofinity® toric. Ze 
maken ook deel uit van de MyDay daily disposible-serie: Onze 
zachtste silicone hydrogel lenzen ooit* en ‘s werelds eerste 1 
Day contactlenzen gemaakt met CooperVision® Aquaform® 
Technology om je ogen er de hele dag helder en wit uit te 
laten zien en je een goed gevoel te geven. Met MyDay® daily 
disposable toric, ben je klaar om je dag te beginnen.

Kenmerken die je geweldig zult vinden
• Uitstekende zichtcorrectie en een bewezen, stabiele 

en comfortabele pasvorm als je astigmatisme hebt.  
Coopervision® toric contactlenzen profiteren van onze 
expertise op het gebied van torisch ontwerp met Optimized 
Toric Lens Geometry™                                            

• Langdurig comfort: geavanceerde Aquaform® Technology 
houdt water vast, zodat je ongelooflijk langdurig comfort 
hebt.        

• Hoog ademend vermogen: silicone hydrogel materiaal zorgt 
ervoor dat 100% zuurstof je ogen bereikt1, zodat ze helder  
en wit blijven.**                                                                                                                  

• UV-blokker: helpt je ogen te beschermen tegen ultraviolette 
straling en ondersteunt daarmee de gezondheid van je ogen.†    

MyDay® toric 

daily disposable
Hoogpresterende 1 day contactlenzen  

voor veeleisende levensstijlen.

Vervangingsschema Correcties

Dagelijks Astigmatisme
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* Vergeleken met CooperVision® 1 day silicone hydrogel contactlenzen. Gearchiveerde gegevens.
** Zuurstofrijke overdracht bevordert heldere, witte ogen.
† Waarschuwing: UV-blokkerende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals UV-absorberende veiligheidsbrillen of zonnebrillen, omdat ze het 

oog en het omliggende gebied niet volledig bedekken. Patiënten moeten de UV-absorberende brillen blijven gebruiken zoals voorgeschreven. 
* Vergeleken met CooperVision® 1 day silicone hydrogel contactlenzen. Gearchiveerde gegevens.
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