Търсите ли нов разтвор за меки контактни лещи?
Biotrue™ - Вашите очи ще обикнат контактните Ви лещи още след първото
почистване.
 Овлажнява контактните лещи, точно както окото поддържа влагата си – с
помощта на естествения лубрикант хиалурон - съставна част на сълзите
 Притежава pH, което съответства на pH на сълзите на здравото око
 Запазва полезното действие на белтъците на сълзите като предотвратява
разграждането им
 Изчиства и унищожава вредните микроорганизми
Най-после разтвор, вдъхновен от физиологията на очите.
Окото е удивителния орган, който ни позволява да опознаем света около нас.
То представлява сложна система, чиито съставни елементи функционират в
отличен синхрон, за можем да виждаме.
Начинът на функциониране на окото е послужил за вдъхновение при
създаването на комбинирания разтвор за меки контактни лещи Biotrue™ на
Bausch + Lomb
Biotrue™ действа подобно на окото. Уникалните нововъведения във формулата
му са почти толкова изключителни, колкото и самия зрителен орган.
Био-иновации в Biotrue™:
1. Biotrue™ е продукт на технология, позволяваща постигане на pH на
разтвора, което да съответства на pH на сълзите и по този начин да
осигури балансирана, близка до естествената среда в окото.
2. Biotrue™ овлажнява лещите като използва хиалурон – естествения
лубрикант на окото. Biotrue™ създава свободно движеща се мрежа, която
засмуква вода и обвива лещата в хидратираща възглавничка.

3. Biotrue™ съдържа съставки за регулиране на протеините, които запазват
полезното действие на тези вещества в сълзите по естествен за окото
начин.и така поддържат естественото антимикробно действие на окото.
4. Разтворът съдържа двукомпонентна система от дезинфектанти, чието
действие се подсилва от вдъхновените от природата иновации.
На практика само за 4 часа Biotrue™ прониква в лещата и разрушава и
разгражда микроорганизмите. И всичко това посредством съставки, които са
напълно съвместими с контактните лещи и роговицата на окото.
В допълнение, разтворът отлепва и разтваря налепите от загубили вече
свойствата си протеини по повърхността на лещата и така тя остава винаги чиста
и прозрачна.
Резултат:
Biotrue™ осъществява по-ефективна дезинфекция от другите комбинирани
разтвори по отношение всички видове микроорганизми, които могат да
попаднат в окото - бактерии, гъбички и акантамеба.

Попитайте още днес Вашия очен специалист за повече информация за
комбинирания разтвор Biotrue ™ на Bausch + Lomb

