MONOFOCAL

BOOSTREADER
ADD+
Anti-oboseală, pro-lectură.
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Enjoy the view

Vedere clară de aproape. Pentru cititori înrăiți și nu numai.
Concepută special pentru a facilita activitățile de lectură, lentila cu adiție
BoostReader ADD+ îmbunătățește semniﬁcativ vizibilitatea textului citit,
corectând totodată vederea în câmpul vizual apropiat. Beneﬁciezi astfel de
funcționalitate dublă: ochelari pentru lectură, dar și pentru purtarea
obișnuită, de zi cu zi.

Vezi mai bine, citești mai mult. Cu ochi relaxați.
BoostReader ADD+ reduce considerabil oboseala care apare la nivelul ochilor
atunci când citești pentru o perioadă îndelungată. Practic, te ajută să citești
mai mult fără să-ți obosești ochii. În același timp, reduce perioada de
adaptarea a vederii pe distanțe mici și elimină aberațiile câmpului vizual
(imaginea neclară), ajutând ochii să focalizeze mai ușor în plan apropiat,
atunci când ridici privirea de pe text.
Rezultatul: te bucuri de mai multe pagini, fără durerile de cap speciﬁce
cititorilor de cursă lungă. Lectură plăcută, ochi odihniți.

UTILIZATORI
Lentilele monofocale BoostReader ADD+ sunt proiectate pentru a oferi
confort optic optim atât pentru non-prezbiopi, cât și pentru primi-prezbiopi.
Sunt utilizate îndeosebi de persoane cu vârsta între 18 și 45 de ani care se
confruntă cu diﬁcultăți de vedere la distanțe mici și obișnuiesc să citească
mult.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA
> Focalizare rapidă, pentru o lectură
confortabilă, inclusiv de pe
dispozitive digitale.
> Adaptare ușoară a privirii la
distanțe mici, pentru o vedere clară,
fără efort.
> Design personalizat în funcție de
utilizator și preferințe ocupaționale.
> Montaj facil pe o gamă variată de
tipuri de rame.
> 2 ani GARANȚIE.

RECOMANDĂRI
Nu este recomandată pentru
utilizare la volan sau alte activități
care necesită o vedere bună la
distanță. Pentru un plus de confort
în utilizare, la achiziționarea

lentilelor BoostReader ADD+ se
recomandă să optați pentru un
tratament superior cu protecție
pentru lumina artiﬁcială.
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