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Depășește barierele vederii.

Enjoy the view

MONOFOCALE
PERSONALIZATE

SENSO ID



Produse de laboratoarele Avvero, aceste lentile monofocale sunt cu adevărat 
speciale. Respectă cele mai înalte standarde de calitate, folosind cele mai 
performante semifinisate și tehnologii integrate. Pentru a oferi utilizatorului 
soluția optică ideală.

Performanță incomparabilă

Lentilele Senso ID asigură o vedere clară și un contrast ridicat, adaptându-se 
ușor oricăror condiții de luminozitate. Aceste avantaje sunt percepute cu 
ușurință îndeosebi de utilizatorul obișnuit să folosească o lentilă monofocală 
convențională. 

Lentilele monofocale Senso ID sunt lentile personalizate, incolore sau 
fotocromatice, cu geometrie sferică și se regăsesc în portofoliul Avvero într-o 
multitudine de indici de refracție. De asemenea, permit colorări într-o gamă 
variată de tonuri sau tipuri de la 10% până la 85%.

Vedere optimizată pentru imagine clară, oriunde privești.

Diferența se simte cel mai ușor în special la ramele cu design sportiv, la cele al 
căror unghi de curbură este mai mare de 5 sau în cazul dioptriilor care asigură 
corecții mari, așa cum sunt dioptriile mai mari de 3.



Lentilele personalizate monofocale Senso ID sunt destinate în general 
persoanelor cu dificultăți majore de vedere, prescripții mari dar, se pretează 
și  pentru utilizatori cu dioptrii moderate.

UTILIZATORI

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA

> 2 ani GARANȚIE.

> Lentile 100% personalizate. Vedere clară, 
precisă, în orice direcție privești.

> Disponibile cu o multitudine de tratamente 
și indici de refracție.

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

> Gamă plăcută și variată de culori (calde, 
neutre reci).

Vedere prin lentilă 
personalizată Senso ID

Vedere prin lentilă 
nepersonalizată



avvero.ro

RECOMANDĂRI

Lentila Senso ID este o 
recomandată persoanelor cu 
afecțiuni severe fiind necesare 
dioptrii mari. Folosește sistemul 
inteligent de distribuție a 
dioptriilor pentru o claritate 
imbatabilă și o adaptare 
imediată.

Enjoy the view
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