
DESCARTE AS

SUAS LENTES
DE FORMA RESPONSÁVEL

Em ACUVUE® estamos comprometidos com 
soluções sustentáveis que ajudam você a ver 

o mundo melhor e garantir que é um lugar que 
vale a pena ser visto.

Garantimos que a 
caixa das suas lentes 
de contato ACUVUE® 

venha em uma 
embalagem de papel 

100% sustentável.

PP2021AMB4401



Ao reduzir nosso impacto no clima, 
minimizando os resíduos e protegendo a 

natureza, todos podemos fazer a diferença.

Siga estas três etapas simples para descartar suas lentes 
de contato e embalagem de forma responsável.

Recicle a caixa de 
papel das suas lentes 
de contato e o guia 
de instruções. Ambos 
são 100% recicláveis. O 
recipiente reutilizável 
e o frasco de solução 
também podem ser 
descartados na lixeira.

A caixa das lentes é feita 
de material reciclável. No 
entanto, nem sempre é 
possível reciclá-las devido 
ao seu tamanho pequeno. 
Sempre verifique com 
seu centro de reciclagem 
local sobre os serviços 
prestados. Para reciclar a 
caixa das lentes, remova 
primeiro a película e 
descarte-a no lixo. 

Descarte suas lentes de 
contato usadas no lixo. 
Não jogue suas lentes 
de contato na pia 
ou no vaso sanitário. 
Isso pode aumentar 
a chance de elas 
acabaram chegando 
até nossos lagos, rios e 
oceanos.

Para saber mais sobre nossa visão de sustentabilidade, 
visite acuvue.com.br/sustentabilidade
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL. Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. 2020 – Todos os 
direitos reservados. Mais informações sobre cuidados para utilização (manuseio), advertências e indicação de uso do produto verifique o Guia de 
Instruções ao Usuário, acesse www.acuvue.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento com o Consumidor 0800 762 5424. CONSULTE SEU 
OFTALMOLOGISTA REGULARMENTE. Os produtos ACUVUE ® estão regularizados na Anvisa. 
O oftalmologista é o profissional responsável pela indicação e acompanhamento do uso de lentes de contato. Faça sua consulta regularmente.


