
DE PERFECTE PARTNER
Vraag uw contactlensspecialist of Biotrue

®
  

Multi-Purpose Solution geschikt is voor u.

   Maakt het dragen van lenzen gemakkelijker 
voor uw ogen 

   pH-waarde identiek aan gezonde tranen

   Doodt 99.9% van de micro-organismen*

*Op basis van ISO14729

KIJKT U DE HELE DAG DOOR  
NAAR EEN BEELDSCHERM?

Vraag dan vandaag nog uw contactlensspecialist naar 
de nieuwe Bausch+Lomb ULTRA® contact lenzen met 
MoistureSeal® technologie en ontdek wat deze voor u 
kunnen betekenen.

Biotrue® Multi-Purpose 
Solution is geïnspireerd  
op de werking van ogen 
om ze helder en gezond  
te houden, en zelfs de duur 
van het draagcomfort te 
verlengen.

Uitgerust met MoistureSeal® technologie om 
het uitdrogen van lenzen te voorkomen5

Bevochtigt lenzen gedurende 16 uur3

 Levert voor gebruikers van digitale apparaten 
een uitstekend zicht aan het einde van de dag6
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BAUSCH+LOMB 
ULTRA® CONTACTLENZEN



Bausch+Lomb ULTRA®  
contactlenzen met MoistureSeal® 
technologie bieden de oplossing

MoistureSeal® technologie voorkomt het uitdrogen  
van de lenzen als gevolg van minder knipperen2 en 
houdt gedurende 16 uur 95% van het vocht vast.3 

   

90% van de contactlensdragers is het ermee 
eens dat door het gebruik van Bausch+Lomb 
ULTRA® contactlenzen met MoistureSeal® 
technologie hun ogen minder droog 
aanvoelen na een lange dag werken met 
digitale apparaten.4

De hele dag door ultiem  
lenscomfort

   Uw contactlenzen kunnen droog 
aanvoelen door het werken met 
digitale apparaten1

Wanneer u geconcentreerd kijkt naar het 
beeldscherm van een computer, smartphone 
of tablet kunnen uw lenzen uitdrogen doordat 
u 66% minder knippert dan normaal met uw 
ogen.2 Als gevolg hiervan kunt u symptomen 
ervaren als wazig zicht, vertraagde focus, droge 
en vermoeide ogen.


