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Lentile cu înlocuire zilnică marca ZEISS
Lentile noi în ﬁecare zi

ZEISS Contact Day 1 sunt lentile de contact zilnice de înaltă calitate, pentru corecții sferice. Ele se
adresează purtătorilor ocazionali și sunt caracterizate printr-un confort și o acuitate vizuală de
excepție, fără cheltuieli cu produsele de îngrijire.
Din acest motiv, acest tip de lentile de contact este cel mai popular în rândul purtătorilor de
ochelari, fără a necesita folosirea produselor de îngrijire.
Geometria lentilelor de contact ZEISS Contact Day 1 este caracterizată de o suprafață anterioară și
posterioară asferică și un design extra-subțire care asigură o centrare optimă. Designul și
proprietățile materialului din care sunt produse fac ca manipularea lentilelor de contact ZEISS
Contact Day 1 să ﬁe foarte simplă - și pentru purtătorii de ochelari neexperimentați.

Produse
Lentile de contact ZEISS Contact Day 1 Easy Wear
Lentile de contact zilnice extra subțiri de la ZEISS cu corecție sferică a
aberațiilor.

Lentile de contact ZEISS All-in-one ADVANCE

Lentile de contact ZEISS All-in-one ADVANCE
O soluție completă extrem de compatibilă și eficientă de la ZEISS, pentru
toate lentilele de contact moi.

ZEISS contact lenses are produced and distributed by the e firm Wöhlk

ZEISS este unul dintre producătorii de top de
lentile de ochelari din lume, care s-a angajat
să ofere o precizie și un confort vizual maxim.
ZEISS proiectează și produce lentile,
instrumente și sisteme de măsurare, cât și
concepte de vânzare și servicii tehnologice,
destinate să ridice în continuare standardele în
domeniul îngrijirii vizuale.

Contactați-ne pentru a începe
ZEISS Serviciul Clienți
 +40 257254816
h E-mail









 

Exploraţi

Ajutați-mă să aleg

Servicii

Să înțelegem vederea

Ochelari pentru distanţă + citit

Profilul meu vizual

Pentru profesioniştii din domeniul
îngrijirii vederii

Sănătate + prevenire

Lentile multifocale

Verificarea online a vederii

Stil de viaţă + modă

Ochelari de soare

Condus + mobilitate

Ochelari pentru muncă

Sport + agrement

Ochelari pentru sport

Muncă

Ochelari pentru copii

Instrumente + tehnologii
Lentile pentru ochelari ZEISS
Soluții ZEISS de curățare a lentilelor

Tratamente pentru lentile
Lentile de contact
Curățarea lentilelor
La optician

ZEISS România

|

ZEISS International

|

Carieră globală

|

Presă și Media Global

Editor

|

Menţiuni legale

|

Protecția datelor

|

Preferințele cookie

