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VOCÊ NÃO ACEITA OBSTÁCULOS. 
NEM NÓS.

Divirta-se o quanto quiser!

Interessado?
Tudo começa com uma visita a um oftalmologista 
certificado pela Paragon - CooperVision.

Fale com seu médico sobre a Paragon CRT® , a 
lente que tem aprovação do FDA americano.
Para mais informações consulte nosso site 
www.coopervision.com.br ou entre em 
contato pelo 0800 600 9097

ÓCULOS E LENTES DE CONTATO?
EXISTE UMA ALTERNATIVA! 
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A vida é muito curta para deixar que os óculos, ou lentes de 
contato descartáveis, te privem de algumas situações.  
Então, esteja você na piscina, trabalhando ou se divertindo com os 
amigos — a lente Paragon CRT® lhe dá um presente definitivo... a 
LIBERDADE. Imagine poder ter uma visão clara e nítida sem óculos ou 
sem lentes de contato descartáveis.   
   

As lentes de contato Paragon CRT® são feitas para pessoas como você: que 
sabem aproveitar os bons momentos, vivendo ativamente e sempre superando 
os obstáculos. Se você tem miopia (dificuldade para enxergar de longe), as lentes 
Paragon CRT® podem ser perfeitas para você. Embora os óculos e as lentes de 
contato ajudem a corrigir sua visão, não são todas as pessoas que estão 100% 
felizes com eles. 

Ao contrário das lentes descartáveis, que são usadas durante o dia1, as lentes 
Paragon CRT® devem ser usadas durante a noite. Elas corrigem suavemente a 
curvatura de sua córnea enquanto você dorme. Pela manhã, ao acordar, você 
remove suas lentes e desfruta de uma visão nítida que permanece durante 
todo o dia. 

Parece bom demais para ser verdade, não é?
Mais de 1,5 milhão de lentes Paragon CRT® foram adaptadas em mais de 50
países ao redor do mundo.2  


