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Daglenzen van ZEISS
Elke dag nieuwe lenzen.

ZEISS Contact Day 1 is een hoogkwalitatieve lens voor sferische correcties. Deze lens is ontwikkeld
voor mensen die af en toe lenzen dragen en biedt een uitstekend comfort en zicht, zonder
bijkomende kosten voor verzorging.
Daarom is deze contactlens populair bij mensen die regelmatig lenzen dragen en geen
verzorgingsproducten gebruiken.
Deze lenzen manifesteren zich zo steeds meer als makkelijk en favoriet alternatief voor regelmatig
gebruik.
De geometrie van de ZEISS Contact Day 1 bestaat uit een asferische voor- en achterzijde en een
uiterst smalle rand die een zeer goede centrering garandeert. Dankzij het ontwerp en de
materiaaleigenschappen is de ZEISS Contact Day 1 zeer eenvoudig te hanteren, ook voor minder
ervaren lensdragers.

Producten
ZEISS Contact Day 1 Easy Wear
Uiterst dunne ZEISS daglens met correctie van sferische aberratie.

ZEISS All-in-one ADVANCE

ZEISS All-in-one ADVANCE
Een uiterst veelzijdige en doeltreﬀende all-in-one ZEISS oplossing voor
alle zachte contactlenzen.

ZEISS is een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten van brillenglazen- en staat garant
voor het meest optimale visuele comfort.
ZEISS ontwikkelt en produceert brillenglazen,
instrumenten en meetsystemen, maar biedt
ook verschillende diensten aan die
normbepalend zijn in de optiekwereld.

Neem contact op met ons om uw
succes te beginnen
ZEISS Customer Care Center
 +31 (0)76 30 35 444
h E-mail
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