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Soczewki Transitions,
màdry wybór

To, jak dobrze b´dziesz
widzia∏ w przysz∏oÊci,
zale˝y od soczewek,
które nosisz dzisiaj.

W pomieszczeniach soczewki Transitions sà tak przejrzyste, ˝e nikt
nie domyÊli si´, ˝e nosisz soczewki o zmiennym zabarwieniu.
Na zewnàtrz w jasnym Êwietle s∏onecznym, soczewki
estetycznie zaciemnià si´ a˝ do stanu charakterystycznego
dla soczewek przeciws∏onecznych (kategoria 3).
Soczewki szybko reagujà na zmian´ Êwiat∏a. Dostosowujà si´
zawsze do odpowiedniej iloÊci Êwiat∏a, tak ˝ebyÊ dobrze widzia∏.
Dzi´ki nim zapomnisz, ˝e nosisz okulary.
Mo˝esz wybraç szare lub bràzowe soczewki Transitions,

Zapytaj swojego optyka, o to,
jak soczewki Transitions mogà
Ci pomóc dziÊ i w przysz∏oÊci.
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do ka˝dego typu oprawy, na co dzieƒ i o ka˝dej porze.

Soczewki Transitions sà wygodnym
rozwiàzaniem na co dzieƒ
w najskuteczniejszej ochronie Twojego
zdrowego wzroku w przysz∏oÊci.
A oto, co zapewniajà soczewki Transitions:

Chronià Zdrowie Twoich Oczu
Promieniowanie UV mo˝e uszkodziç Twój wzrok na d∏ugi czas.
Soczewki Transitions pomagajà chroniç zdrowie Twoich oczu,
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blokujàc 100% szkodliwych promieni UV Êwiat∏a s∏onecznego
– przez ca∏y dzieƒ, ka˝dego dnia.

Optymalizujà JakoÊç Widzenia
Zbyt wiele lub zbyt ma∏o Êwiat∏a zmniejsza kontrast.
Soczewki Transitions pomogà Ci widzieç wyraênie
w ka˝dym Êwietle.

Zwi´kszajà Komfort Widzenia
OlÊnienie obni˝a jakoÊç Twojego widzenia, powodujàc koniecznoÊç
mru˝enia oczu i zm´czenie wzroku. Soczewki Transitions skutecznie
redukujà olÊnienie, dzia∏ajàc jeszcze lepiej dzi´ki uszlachetnieniu
pow∏okà antyrefleksyjnà, która eliminuje przeszkadzajàce odblaski.
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B´dziesz lepiej widzia∏, wi´c b´dziesz si´ lepiej czu∏.

Chronià Twoje oczy przed s∏oƒcem,
tak jak Ty chronisz swojà skór´
Ka˝dy potrzebuje ochrony przed szkodliwymi promieniami UV.
Jest to wa˝ne przy wyborze odpowiednich soczewek dla Ciebie
i Twojej Rodziny. Dzieci sà szczególnie nara˝one, gdy˝ sp´dzajà
wi´cej czasu na zewnàtrz. Soczewka oczna dziecka jest bardziej
przezroczysta, ni˝ u osoby doros∏ej, co bardziej eksponuje jego
siatkówk´ na dzia∏anie promieni UV. Wybierz w∏aÊciwà
dla siebie i Twoich oczu ochron´: poradê si´ swojego optyka.
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