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Protecție 100% pentru 
ochii tăi.

Enjoy the view

PROTECȚIE 
COMPLETĂ

LENTILE UV+



Protejați, ochii tăi își păstrează performanțele vizuale pentru mai mult timp. 

Lentilele cu protecție UV+ blochează maximum din radiațiile UV și filtrează 
55% din lumina albastră vizibilă. Astfel, reduc deteriorarea corneei și a 
cristalinului cu până la 99%, prevenind apariției cataractei și a 
degenerescenței maculare. 

Pentru că e important ce vezi, dar și modul în care vezi 
lucrurile. 

Radiațiile UV sunt prezente nu doar în zilele însorite, ci și atunci când cerul 
este noros. 80–90% din razele UV ajung spre noi într-o zi senină, respectiv 
60% atunci când este înnourat și 30% într-o zi ploioasă.

Protejează-ți ochii mereu. Expunerea îndelungată la raze UV cauzează 
fotokeratită (arsuri ale ochiului), provocând grave probleme cornice, precum 
conjunctivita și cataracta.

Ai grijă de sănătatea ochilor tăi, indiferent de vreme.



Lentilele UV+ sunt dedicate persoanelor care desfășoară activități în spațiul 
exterior cât și celor care interacționează intens cu ecranele tefoanelor 
mobile, laptopuri sau televizoare, fie petrec timp în spații închise unde sunt 
expuși frecvent la razele lâmpilor fluorescente.

UTILIZATORI

Majoritatea lentilelor care blochează lumina HEV sunt au 
aplicată o acoperire pe suprafața lentilei, care reflectă 
lumina. În cazul lentilelor UV+, materialul UV este 
dispersat în polimer, tehnologie care permite blocarea 
luminii prin absorbție. 

Această tehnologie conferă performanțe mai bune în 
blocarea radiațiilor UV, precum și o durată de viață mai 
lungă. Zgârieturile la suprafață nu degradează funcția 
lentilelor.

CUM FUNCȚIONEAZĂ MAGIA UV+ ?



RECOMANDĂRI
Lentilele UV+ sunt recomandate îndeosebi pentru a fi 
folosite la exterior, unde nivelul de radiații ultraviolete 
și volumul de lumină albastră sunt în exces. În același 
timp, lentilele UV+ își dovedesc utilitatea inclusiv la 
interior: protejează ochii de lumina emisă de ecranul 
telefonului, tabletei sau al televizorului.

> Montaj facil pe o varietate de rame.
> Filtrare a 55% din volumul luminii albastre. 
> Protecție 100% împotriva radiațiilor UV invizibile. 

> 2 ani GARANȚIE.
> Durabilitate îmbunătățită.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA
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