
Класа за себе
Avizor Unica Sensitive e специјално создаден за екстра комфорт. 

Комбинацијата на исклучителен раствор за подмачкување (хијалуронска 
киселина) и минимална концентрација на презервативи, го прават 

Unica Sensitive најдобрата опција за корисниците на меки контактни 
леќи за чувствителни очи.

Некои предности на хијалуронската киселина се следниве:

1. Подобрување на видот: ги намалува симптомите на суво око.
2. Ја подобрува стабилноста на солзата со намалување на испарувањето.

3. Ги зголемува часовите на задоволство 
благодарение на воскозно-еластичните својства.

Заштитува на најприродниот начин
Avizor го лансираше Alvera, нов се во едно раствор кој особено 
се препорачува за дневно чистење на контактни леќи со силикон 
хидрогел. Формулирањето на Alvera ги содржи сите природни 
бенефити на Алое Вера што им овозможува на очите на нашите 
клиенти комфорт и заштита кои се единствени.

Производот е уникатен на пазарот:

- Дизајниран е специјално и тестиран за употреба на контактни леќи од 
силикон хидрогел. Клиничките истражувања извршени на леќи од овој 
материјал покажуваат извонредни резултати за КОМФОРТ при  носење 
на леќи од силикон хидрогел по користење на Alverа.

- Заради заштитата која ја дава Alvera: Алое Вера создава слој на 
епителното ткиво кој спречува навлегување на нечистотии кои може 
да предизвикаат штета, што го намалува ризикот од иритации.

- И затоа што е производ специјално дизајниран да дејствува против 
липидите. Студијата која е извршена демонстрира дека Alvera е нај 
ефективен раствор. Не само што подобро ги чисти липидите, но исто 
така го намалува и афинитетот на собирање на липиди на површината 
на леќата и вака значително ја зголемува хигиената и комфорот при 
користење на леќи од силикон хидрогел.

Препорачана цена: 740 ден.

Препорачана цена: 680 ден.

Најкорисниот се во едно
Извршените студии покажуваат дека All Clean Soft е најефикасниот 
се во едно раствор за сите корисници на меки контактни леќи 
вклучувајќи нова генерација на силикон хидрогелови.

1. Ефикасен во дезинфекција: елиминира 90% од габите и 99.9% од 
бактериите.

2. Ефикасен против acanthamoeba: за само 4 часа ги елиминира 
цистите и трофоцитите од acanthamoeba castellanii и polyphaga.

3. Eфикасен во  чистење: вклучениот полоксамер во формулата ги 
фаќа нечистотиите што овозможува чистење на површината на 
леќата.

Препорачана цена: 610 ден.



gp  чистач
Чистач,  специјално дизајниран за тврди 

и гас-пропусливи контактни леќи.

Дневното чистење за тврди и гас-пропусливи леќи е многу важно бидејќи 
нечистата леќа не само што ќе ја намали видливоста, но и ќе произведе 

намалување на пропусливоста и така ќе го зголеми ризикот од хипоксија.
Avizor GP Cleaner е многу ефективен не јонски детергент кој содржи 

честички кои ги елиминираат масните остатоци на тврди и гас-пропусливи 
леќи.

За да ја комплетирате дезинфекцијата на леќите мора да користите Avizor 
GP Conditioner кој е дел од системот на одржување.

gp кондиционер
Раствор за навлажнување, дезинфекција, чување 

и плакнење за тврди и гас-пропусливи леќи.

Откако леќата е исчистена, Avizor GP Conditioner ја покрива со слој 
лубрикант кој обезбедува максимален комфор. Неговата pH и осмозитет се 

идеални за чување на тврди и гас-пропусливи леќи.

Препорачана цена: 610 ден. Препорачана цена: 610 ден.

Enzyme
Ензимски таблети за елиминирање 
на протеински талози од меки и гас-пропусливи леќи.

Солзите содржат протеини и други супстанци кои акумулираат и 
формираат слој на површината на леќата предизвикувајќи иритации 
и намалување на видливоста. За елиминирање на овие депозити, 
вообичаените раствори за чистење не се ефикасни и еднаш неделно 
потребно е да се изврши ензимско чистење.  
Avizor Enzyme е ефикасен производ кој содржи субтилисин – А ензим 
од микро биолошко потекло.  
Субтилисин – А не е впиен во површината на леќата и вака дозволува 
максимална отпорност по должината со најефикасно чистење. 
Таблетата е пенлива, брзо се раствара овозможувајќи моментално 
чистење.

Препорачана цена: 560 ден.

Lacrifresh Влажни капки
Решение за симптомите на окуларно  сушење.

Влажните капки се лубрикантни капки базирани на 
хиалуронска киселина, природен био полимер кој 

е веќе присутен во окото, што е причина зошто тие 
овозможуваат одлично подмачкување и хидратација.

Професионалци кои учествуваа во студијата 
заклучија дека производите презентирале одлична 

отпорност и би ги препорачале во случаи на 
окуларно сушење и иритација.

Препорачана цена: 490 ден. Препорачана цена: 490 ден.


