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DEGRESSIVE
ATRACTION

OFFICE
Lucrezi confortabil, cu ochi 
mai relaxați. 

Enjoy the view



În comparație cu lentilele progresive obișnuite, oferă câmpuri vizuale 
intermediare și de apropiere foarte largi, fapt care face posibilă o acomodare 
imediată a vederii. Este alegerea potrivită pentru vederea la distanțe mici sau 
distanțe medii (1 - 6metri).

Vedere clară. Și de aproape, și la distanță intermediară. 
Concepută special pentru interior, lentila degresivă este proiectată să 
corecteze vederea de aproape și vederea la distanță intermediară, asigurând 
maximum de confort vizual posibil. 

Proiectată pentru mediul de lucru interior, Attraction Office oferă, comparativ 
cu o lentilă progresivă universală,  o creștere de 50% a câmpului vizual 
intermediar și cu până la 30% a câmpului vizual de aproape. 

Vezi mai mult, mai bine, mai ușor.

Astfel, reduce semnificativ perioada de adaptarea a vederii și elimină 
aberațiile câmpului vizual (imaginea neclară), oferind confort sporit ochilor 
tăi. Bye-bye, dureri de ochi și dureri de cap!



Lentilele degresive Attraction Office sunt tot mai utilizate de persoanele cu 
prezbiopie care petrec mult timp lucrând în spații interioare, la distanțe 
intermediare sau de aproape. 

Sunt ideale îndeosebi pentru cei care folosesc intensiv 
telefonul, tableta, calculatorul, precum și pentru pictori sau bucătari. 

UTILIZATORI

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA

> 2 ani GARANȚIE.

> Optimizare pentru o profunzime a 
câmpului vizual de până la 6 
metri.

> Montaj facil pe o gamă 
variată de tipuri de rame.

> Agilitate în adaptarea privirii, pentru o vedere clară, naturală, fără efort. 

> Design adaptat pentru a favoriza o poziție de lucru naturală și libertate de 
mișcare.
> Focalizare rapidă, pentru o lectură mai confortabilă de pe dispozitive 
digitale.

> Ergonomie adaptată 
modurilor de utilizare 
intermediar și aproape.
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RECOMANDĂRI

Nu este recomandată pentru alte 
tipuri de activități zilnice, precum 
condusul. Pentru condus, 
ochelarii de distanță rămân cea 
mai buna soluție. Pentru un plus 
de confort în utilizare, la 
achiziționarea lentilelor 
degresive, se recomandă să 
optați pentru un tratament 
superior cu protecție pentru 
lumina artificială.

Enjoy the view
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