
Jesteś kimś więcej niż mogłoby się wydawać 
na pierwszy rzut oka. 
Z Twoimi soczewkami powinno być tak samo.

Wydrukuj kupon na bezpłatne 
soczewki próbne4. Więcej informacji
na stronie acuvue.pl.

Poproś swojego Specjalistę 
o więcej informacji

Zobacz, jak soczewki kontaktowe 
1•DAY ACUVUE® TruEye® współgrają z licznymi 
wymiarami stylu życia, jaki prowadzisz. 
Już dziś przekonaj się o korzyściach dla 
zdrowia Twoich oczu.

Pieczątka praktyki

1. Dane firmy JJVC, 2010. 12-miesięczna ocena kluczowych miar fizjologicznych związanych z soczewkami 
kontaktowymi. 2. Rogówkowa konsumpcja tlenu mierzona metodą Brennana, która przedstawia indeks 
rogówkowego metabolizmu tlenu przy otwartym oku i komórkowej produkcji energii. Brennan NA. 2005 June; 
82(6):467-72. 3. Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga chronić 
rogówkę i  wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Soczewki kontaktowe 
z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu 
i okolic wokół nich. Zaleca się korzystać z okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV zgodnie z zaleceniami 
specjalisty. 4. Po płatnym badaniu i dopasowaniu.
1•DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE®, HYDRACLEAR® oraz SEE WHAT COULD BE® są znakami zastrzeżonymi 
na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2012

Jednodniowe soczewki kontaktowe 
1•DAY ACUVUE® TruEye®.
Zdrowe soczewki dla osób 
żyjących aktywnie.

Jednodniowe soczewki kontaktowe 
1•DAY ACUVUE® TruEye®.
Zdrowe soczewki dla osób 
żyjących aktywnie.
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Prowadzone przez dwanaście miesięcy 
badania wykazały, że noszenie soczewek 
kontaktowych 1•DAY ACUVUE® TruEye® 
zapewnia zdrowie oczu porównywalne 
do oka bez soczewki 1. 

Soczewki te pozwalają na dotarcie 
do oczu 100% potrzebnego im tlenu2, 
zapewniają wysoki poziom ochrony 
przed promieniowaniem UV3,
a technologia HYDRACLEAR® 1 ze swą 
niezwykłą gładkością pomaga utrzymać 
uczucie komfortu przez cały dzień.

A ponieważ soczewki te nosisz w trybie 
jednodniowym, korzystasz ze świeżej 
pary każdego dnia.

Życie pędzi w szalonym tempie. 
Cokolwiek czeka na Ciebie w ciągu 
dnia – praca do późnych godzin, zaję- 
cia sportowe czy po prostu spotkanie 
z przyjaciółmi – kwestia zdrowia oczu 
nie może przesłaniać Ci innych spraw.

Na szczęście istnieje soczewka, która 
podkreśla każdy wymiar tego, kim jesteś.

Soczewki kontaktowe 1•DAY ACUVUE® TruEye® tak zdrowe
jakby na oku nie było soczewki 1

W ruchu W pracy

Na wakacjach W domu

1•DAY ACUVUE® TruEye® sprawdzą się w wielu sytuacjach

1•DAY ACUVUE® TruEye® – zdrowy wybór dla osób żyjących aktywnie

ZDROWIE NA CO DZIEŃ
Higiena i wygoda dzięki świeżej, 

nowej parze soczewek każdego dnia

Świeżość dla oczu

OCHRONA ZDROWIA
Gwarancja najwyższego poziomu 
ochrony przed promieniowaniem UV 
wśród dostępnych jednodniowych 
soczewek kontaktowych2

Oczy chronione 
przed promieniami UV 

ZDROWIE, któRE CZujEsZ
Wyjątkowa technologia 

HYDRACLEAR® 1, 
dzięki której soczewka jest 

wyjątkowo gładka i nawilżona

Komfort dla oczu

Pierwsza soczewka, która zapewnia 
4 WYMIARY ZDROWIA OCZU

ZDROWIE, któRE WIDZIsZ
Twoje oczy oddychają, jakbyś 
w ogóle nie nosił soczewek

Bielsze i jaśniejsze oczy


