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FOTOCROMATICE

ULTRACHROME
Lentile fotocromatice ultra-
premium, create de Avvero.



Proiectate și produse în 
laboratoarele Avvero, lentilele 
fotocromatice UltraChrome sunt 
rezultatul a mii de ore de 
cercetare și sute de teste 
efectuate de specialiștii noștri în 
optică de înaltă calitate. Create 
pentru persoanele ultra active, 
care doresc să descopere și să 
creeze mai mult în fiecare zi. 

Ultra performante, ultra 
confortabile pentru ochii 
tăi.

Sunt lentile de calitate premium,  
dezvoltate conform celor mai noi 
tehnologii în domeniu. Prelucrate 
cu folie, lentilele UltraChrome 
reacționează imediat când sunt 
supuse razelor UVA-UVB și oferă 
protecție 100% împotriva 
radiațiilor UV. 

UltraChrome. 
UltraPerformanță

Lentilele UltraChrome  se 
adaptează ușor la stilul tău de 
viață, făcând față cu brio în 
activități de zi cu zi dintre cele 
mai diverse. De la activități de 
birou, la activități dinamice, în aer 
liber.

În spații închise, au o ușoară 
tentă, proiectată special să ajute 
la reglarea contrastului și să 
prevină iritația ochilor provocată 
în mod obișnuit lumina artificială, 
lumina fluorescentă sau lumina 
emisă de led-uri.

Culori 
disponibile



UTILIZATORI
Lentilele UltraChrome sunt exclusiviste, dedicate purtătorilor de ochelari cu 
sensibilitate mare la lumină care-și doresc o reacție foarte rapidă a lentilei la 
factorii de mediu. Se închide ultra rapid la contactul cu razele UV și se 
deschide aproape instantaneu în spațiile închise.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA

> Au proprietatea de a reveni la 
starea inițială rapid când nu mai sunt 
supuse razelor UV;

> Nu au tendință să rămână blocate 
cu valori reziduale.

> Produs realizat cu tehnologie 
modernă utilizând folie în 
compoziție; 

> Reacționează rapid asupra razelor 
UV din medii exterioare;

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.
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