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Tratamente magice, 
performanțe magice

TRATAMENTE

SATIN &
BLUE SATIN



Bucură-te de un tratament 
premium cu reflexii fine de 
verde. Tratament inovativ, 
capabilități optice 
perfecționate. Tratamentul 
SATIN | Antireflex - Premium 
elimină reflexiile de pe 
suprafețele lentilei, facilitând 
trecerea unui volum mai mare 
de lumină prin lentilă. În plus, 
prin creșterea densității 
moleculelor pe suprafață, se 
creează straturi suplimentare 
de protecție oleofobe, 
hidrofobe și antistatice. Apa nu 
mai are aderență, praful nu se 
mai depune, amprentele sau 
petele de grăsime nu se mai 
lipesc de suprafața lentilei.

Astfel, crește acuitatea 
vizuală. Vezi mai mult, mai 
ușor. 

SATIN 
Antireflex - Premium



În comparație cu SATIN | 
Antireflex - Premium, acest 
tratament are aplicat un layer 
suplimentar care protejează 
ochii în timpul utilizării 
dispozitivelor digitale, ale 
căror ecrane emit lumină 
albastră. 

Astfel, crește acuitatea 
vizuală. Vezi mai mult, mai 
ușor, iar ochii tăi sunt 
protejați. 

Tratament îmbunătățit, 
performanțe optice protejate.

Tratamentul SATIN | Antireflex 
- Premium elimină reflexiile 
de pe suprafețele lentilei, 
facilitând trecerea unui volum 
mai mare de lumină prin 
lentilă. În plus, prin creșterea 
densității moleculelor pe 
suprafață, se creează straturi 
suplimentare de protecție 
oleofobe, hidrofobe și 
antistatice. Apa nu mai are 
aderență, praful nu se mai 
depune, amprentele sau 
petele de grăsime nu se mai 
lipesc de suprafața lentilei.

BLUE SATIN 
Antireflex - Premium
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UTILIZATORI
Tratamentul Satin este recomandat tuturor utilizatorilor deoarece oferă 
straturi suplimentare de antireflex și durificare și oferă protecție împotriva 
petelor de grăsime, picăturilor de apă și prafului.

Tratamentul BlueSATIN suplimentar de tratamentul Satin are capacitatea de 
a regla contrastul în fața dispozitivelor mobile sau monitoarelor oferind o 
protecție imbatabilă

> Straturi de durificare și antireflex 
cu mult îmbunătățite față de 
tratamentele standard. 
> Oferă protecție contra petelor de 
grăsime, picăturilor de apă și 
prafului. 

> Datorită tratamentelor de 
suprafata se întrețin foarte ușor fapt 
ce mărește durata de viață a 
lentilelor. 

RECOMANDĂRI
Sunt recomandate celor care-și doresc un plus de confort generat de o 
lentilă care se curăță ușor și rezistă în timp.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA
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