
Zapewnij swoim oczom  
komfort na jaki zas∏ugujà

ACUVUE®.  SEE WHAT COULD BE®.

Najcz´Êciej zadawane pytania
1.  Czy trudno jest za∏o˝yç soczewki kontaktowe?
	 	Zak∏adanie	i	zdejmowanie	soczewek	wymaga	niewielu	çwiczeƒ.	

Ale	jak	tylko	je	opanujesz,	jest	to	bardzo	∏atwe.	Soczewki	kontak
towe	1•DAY	ACUVUE®	MOIST®	sà	ultracienkie,	mi´kkie	 i	 ∏atwe	
w	pos∏ugiwaniu	si´	nawet	dla	nowego	u˝ytkownika.

2.  Czy soczewki kontaktowe mogà spowodowaç infekcje 
moich oczu?

	 	Soczewki	 kontaktowe	 same	 w	 sobie	 nie	 powodujà	 infekcji.	
Jedynie	brak	higieny	albo	nie	przestrzeganie	zaleceƒ	specjalisty	
mo˝e	spowodowaç	ryzyko	wystàpienia	infekcji.	JeÊli	stosujemy	
si´	 do	 zaleceƒ	 specjalisty	 i	 wykonujemy	 regularne	 badania	
kontrolne	nie	powinniÊmy	mieç	˝adnych	problemów.	JeÊli	jesteÊ	
osobà,	która	wybiera	wszystko	co	praktyczne,	soczewki	 jedno
dniowe,	 takie	 jak	 1•DAY	 ACUVUE®	 MOIST®	 mogà	 byç	 odpo
wiednie	dla	Ciebie.

3. Czy soczewka mo˝e przemieÊciç si´ za ga∏k´ ocznà?
	 	Nie	 martw	 si´,	 to	 si´	 nigdy	 nie	 zdarzy.	 Budowa	 oka	 nigdy	 nie	

pozwoli	 na	 to,	 aby	 soczewka	 kontaktowa	 przemieÊci∏a	 si´	 za	
ga∏k´	ocznà.

4.  Czy soczewki kontaktowe przy nag∏ych ruchach mogà mi 
wypaÊç z oczu?

	 	Dobrze	 dopasowana	 soczewka	 nie	 wypadnie	 z	 Twojego	 oka,	
kiedy	jà	za∏o˝ysz.

5. Czy wszystkie soczewki kontaktowe sà takie same? 
	 	Nie.	 Soczewki	 kontaktowe	 wyglàdajà	 tak	 samo,	 ale	 w	 rze	czy

wistoÊci	 istniejà	 ogromne	 ró˝nice	 pomi´dzy	 poszczególnymi		
produktami.	Sà	 to	 ró˝nice	w	konstrukcji	soczewki	 i	w∏aÊciwoÊ
ciach	materia∏u,	takich	jak:	mo˝liwoÊç	dostarczania	niezb´dnej	
iloÊci	 tlenu	 do	 rogówki,	 w∏aÊciwoÊç	 ∏atwego	 dopasowania	 si´	
soczewki	 do	 naturalnego	 kszta∏tu	 oka,	 mi´kkoÊç	 i	 g∏adkoÊç,	
utrzymanie	naturalnego	nawil˝enia	oczu	itd.	Wszystkie	te	cechy	
zapewniajà	Twoim	oczom	zdrowie	 i	komfort	w	czasie	noszenia	
soczewek	 kontaktowych.	 Nasze	 oczy	 sà	 niepowtarzalne,	 stàd	
ich	potrzeby	 tak˝e	sà	 ró˝ne.	Skonsultuj	si´	ze	specjalistà,	aby	
uzyskaç	 wi´cej	 informacji	 na	 temat	 soczewek	 kontaktowych.	
Specjalista	doradzi	Ci	co	jest	najlepsze	dla	Twojej	korekcji	wzro
ku,	zdrowia	oczu	i	potrzeb	zwiàzanych	ze	stylem	˝ycia.

Soczewki kontaktowe 1•DAY ACUVUE® 
MOIST® zapewniajà Twoim oczom 
komfort na jaki zas∏ugujà:

	 Wykonane	w	technologii	LACREON®	dla	komfortu,	
który	trwa	przez	ca∏y	d∏ugi	dzieƒ

	 Soczewki	jednodniowe	sà	najzdrowszym	sposobem	
noszenia	soczewek	kontaktowych

	 Bez	czyszczenia,	bez	pojemniczka,	bez	p∏ynów	
piel´gnacyjnych

	 Łatwe	w	zak∏adaniu	i	zdejmowaniu

	 Idealne	na	specjalne	okazje	i	podczas	uprawiania	
sportu

	 Nie	ograniczajà	Twojej	aktywnoÊci

	 Filtr	UV	dla	dodatkowej	ochrony	oczu	przed	
szkodliwym	promieniowaniem	s∏onecznym*

Jedynie	 specjalista	 mo˝e	 zdecydowaç,	 czy	 soczewki	
kontaktowe	sà	odpowiednie	dla	Ciebie.

Zapytaj specjalist´ o mo˝liwoÊç 
wypróbowania soczewek 
1•DAY ACUVUE® MOIST®!

www.acuvue.pl

*	Soczewki	kontaktowe	z	fitrem	UV	nie	zast´pujà	okularów	przeciws∏onecznych	z	filtrem	UV,				
			gdy˝	nie	zas∏aniajà	ca∏kowicie	oczu	i	otaczajàcych	ich	okolic.

ACUVUE®,	1•DAY	ACUVUE®	MOIST®,	LACREON®	i	SEE	WHAT	COULD	BE®	sà	znakami	zastrze˝onymi	
na	rzecz	spółek	z	grupy	Johnson	&	Johnson.	©Johnson	&	Johnson	Poland	Sp.	z	o.o.	2012
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W	soczewkach	kontaktowych	1•DAY ACUVUE®	MOIST®	czujesz	
si´	swobodnie	i	mo˝esz	robiç	to,	na	co	masz	ochot´.

Zapewniajà	 Ci	 fantastyczne	 widzenie,	 sà	 ∏atwe	 do	 za∏o˝enia,	
utrzymujà	Êwie˝oÊç	Twoich	oczu	i	sà	niewiarygodnie	komfortowe	
od	momentu	ich	za∏o˝enia	a˝	do	zdj´cia.			

Soczewki	kontaktowe	1•DAY ACUVUE®	MOIST®	wykonano	w	tech
nologii	LACREON®,	która	∏àczy	sk∏adnik	nawil˝ajàcy	z	materia∏em	
soczewki†.	Technologia	 ta	sprawia,	˝e	pozostaje	on	w	strukturze	
soczewki	i	utrzymuje	naturalne	nawil˝enie	Twoich	oczu	przez	ca∏y	
d∏ugi	dzieƒ.

Soczewki	 1•DAY	 ACUVUE®	 MOIST®	 sà	 soczewkami	 jednodnio
wymi.	Codziennie	nosisz	nowà	par´	soczewek.	Dlatego	mo˝esz	
cieszyç	si´	najzdrowszym	i	najwygodniejszym	sposobem	nosze
nia	soczewek	kontaktowych.

Ale	najwa˝niejsze	jest	to,	˝e	nie	musisz	wybieraç	pomi´dzy	no	sze
niem	 okularów,	 a	 korzystaniem	 z	 soczewek	 kontaktowych	 pro
wadzàc	aktywniejszy	tryb	˝ycia	–	mo˝esz	mieç	i	soczewki	i	okulary.

Zachowujà si´ tak  
jak tego oczekujesz  !

Zdrowie…
Wielu	 specjalistów	 i	 u˝ytkowników	 soczewek	 kontaktowych	 ju˝	
wie,	 ˝e	 soczewki	 jednodniowe	 sà	 najzdrowszym	 sposobem	
noszenia	soczewek	kontaktowych.	Tak	si´	dzieje	dlatego,	 ˝e	po	
prostu	codziennie	u˝ywasz	nowej	pary	soczewek:

•  Kurz pozosta∏oÊci	 po	 kosmetykach,	 tak	 samo	 jak	 t∏uszcze,	
bia∏ko	 i	wapƒ,	które	sà	naturalnymi	sk∏adnikami	 filmu	 ∏zowego,	
ca∏y	 czas	 gromadzà	 si´	 na	 powierzchni	 soczewki.	 To	 mo˝e	
prowadziç	 do	 komplikacji	 zwiàzanych	 z	 noszeniem	 soczewek	
kontaktowych,	 jeÊli	 nie	 wymieniasz	 swoich	 soczewek	 zgodnie	
z	zaleceniami	i	jeÊli	nie	dbasz	o	nie	we	w∏aÊciwy	sposób.

•  Niewa˝ne jak	 dok∏adnie	 czyÊcisz	 swoje	 soczewki,	 nigdy	 nie	
b´dà	one	tak	czyste	jak	nowe.

•  P∏yny	 do	 soczewek kontaktowych zawierajà	 konserwanty,	
które	mogà	powodowaç	reakcje	alergiczne.	

Bez problemów z czyszczeniem! 
Bez pojemniczka! Bez p∏ynów 
piel´gnacyjnych! Bez k∏opotów!
Nowoczesny	styl	˝ycia	wymaga	elastycznoÊci	i	wygody.	Soczewki	
1•DAY ACUVUE®	 MOIST®	 sà	 praktyczne	 w	 pracy,	 w	 podró˝y,	
podczas	uprawiania	sportów	czy	te˝	zaj´ç	rekreacyjnych.	Innymi	
s∏owy	wsz´dzie!	

•		Bez potrzeby martwienia	si´	o	 termin	wymiany	soczewek	czy	
te˝	pami´tania	instrukcji	piel´gnacji	soczewek.

•		Bez zamieszania i	 bez	 marnowania	 czasu	 na	 czyszczenie	
soczewek.	Czy	coÊ	mo˝e	byç	∏atwiejsze?

Ponadto	 unikalna	 konstrukcja	 utrzymuje	 soczewk´	 na	 Twoim	
palcu	 i	dlatego	1•DAY ACUVUE®	MOIST®	sà	∏atwe	w	zak∏adaniu	
i	 zdejmowaniu.	 Posiadajà	 wskaênik	 strony,	 który	 pokazuje,	 czy	
sà	prawid∏owo	wywini´te	oraz	jasnoniebieskie	zabarwienie,	które	
sprawia,	˝e	sà	lepiej	widoczne.

Tak	jak	wszystkie	soczewki	z	rodziny	ACUVUE®,	1•DAY	ACUVUE®	
MOIST®	posiadajà	filtr	UV	chroniàcy	oczy	przed	szkodliwym	pro
mieniowaniem	UV.*

Najzdrowszy i najwygodniejszy sposób 
noszenia soczewek kontaktowych

Podczas	 uprawiania	 sportów,	 soczewki	 jednodniowe	 mogà	 byç	
Twoim	„podstawowym wyposa˝eniem sportowym”.	Sà	idealne	
w	czasie	uprawiania	sportu,	poniewa˝:

	 W	 przeciwieƒstwie	 do	 okularów	 zapewniajà	 nieograniczone	
pole	widzenia,	poniewa˝	sà	noszone	bezpoÊrednio	na	oku.

	 Zmniejszajà	ryzyko	skaleczeƒ.	W	sytuacjach,	gdy	okulary	mogà	
si´	zsunàç	i	pot∏uc,	soczewki	kontaktowe	przylegajà	do	oka.

	 Zmniejszajà	 zniekszta∏cenie	 obrazu,	 co	 czasem	 wyst´puje	
w	 przypadku	 okularów.	 Tak	 si´	 dzieje	 dlatego,	 ˝e	 soczewki	
poruszajà	si´	wraz	z	oczami	przez	ca∏y	czas.

	 Dajà	 Ci	 ogromnà	 swobod´	 ruchów	 (nie	 musisz	 ciàgle	 ich	
poprawiaç	na	nosie	 jak	okulary),	przejrzyste	widzenie	 i	opty
malny	komfort.

	 Soczewki	 kontaktowe	 nie	 zmoknà	 i	 nie	 zaparujà	 z	 powodu	
ró˝nic	temperatur,	tak	jak	okulary,	wi´c	mo˝esz	si´	ca∏kowicie		
skoncentrowaç	na	swojej	grze.

Podczas	gdy	aktywnie	uprawiasz	sport,	w	pracy,	gdy	wychodzisz	
wieczorem	 lub	 jeêdzisz	 na	 nartach,	 codziennie	 mo˝esz	 nosiç	
soczewki	 1•DAY ACUVUE®	 MOIST®	 lub	 stosowaç	 je	 jako	 uzu
pe∏nienie	 swoich	 okularów.	 1•DAY ACUVUE®	 MOIST®	 to	 ekono
miczny	sposób	noszenia	soczewek	kontaktowych,	gdy˝	ponosisz	
koszty	tylko	w	tych	dniach,	w	których	w∏aÊnie	u˝ywasz	soczewek.

Podstawowe wyposa˝enie sportowca

Twój wybór!

†					Technologia	LACREON®	(zdj´cie	ma	charakter	ilustracyjny)


