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FOTOCROMATICE

TRANSITIONS
Lumina e sub control



Transitions cel mai cunoscut producător de lentile fotocromatice pentru uz 
zilnic. Disponibile, bineînțeles, în portofoliul Avvero, într-o gamă variată de 
produse și finisaje.

Lentilele Transitions sunt primele lentile care utilizează tehnologia 
revoluționară cu nanocompozite. Pur și simplu revoluționare, aceste lentile 
împing performanțele fotocromice dincolo de limitele cunoscute până acum 
și asigură confort optic și protecție pe tot parcursul zilei.  

TRANSITIONS XTRActive
Proiectate pentru a fi putea fi folosite 
zilnic, Lentilele Transitions 
XTRActive aduc un plus de utilitate în 
activitățile de zi cu zi, îndeosebi 
pentru conducătorii auto.

Asemeni lentilelor Signature Gen8, 
se întunecă rapid la ieșirea în aer 
liber, dar asigură protecție 
suplimentară: reacționează chiar și 
în spatele parbrizului auto, 
protejându-vă în continuare ochii de 
străluciri orbitoare, de lumina 
soarelui și de lumina farurilor.

Culori disponibile



TRANSITIONS SIGNATURE GEN8

O singură pereche de ochelari, dublă 
utilitate. 

Lentilele Transitions din gama 
Signature Gen8 oferă confort optic 
optim atât când sunt purtate la 
interior, cât și la exterior. Cu 
adevărat inteligente, în orice lumină. 
Signature Gen 8 asigură o tranziție 
confortabilă între lentila de culoare 
închisă, activată în aer liber, ca 
reacție la lumina de intensitate mai 
mare și lentila incoloră, la care se 
revine ușor la intrarea în spații 
închise.

Culori disponibile

UTILIZATORI
Lentilele Transition sunt destinate purtătorilor de 
ochelari cu sensibilitate mare la lumină. 



avvero.ro Enjoy the view

RECOMANDĂRI
Recomandate utilizatorilor care prezintă o 
fotosensibilitate mărită, Transitions este cel 
mai evoluat produs în domeniu, oferind o 
protecție și un confort vizual sporit sub 
acțiunea razelor UV în contact cu lumină 
puternică, iar în spațiu închis revine rapid la 
starea inițială.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA
> Performanțe optice în orice lumină. 

> Viteză rapidă de decolorare, la revenirea în spații închise.

> Perfecte pentru orice vârstă, inclusiv pentru copii.

> Disponibile într-o varietate de culori captivante.

> Blochează 100% din razele UVA și UVB.

> Se întunecă instantaneu în aer liber, sub acțiunea razelor UV.

> Performanțe optice în orice lumină.
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