
Ці значення показують приблизну гостроту зору («Візус») при читанні на відстані     25 cm  40 cm  65 cm.
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Зір - це якість життя.
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Ми отримуємо через очі більше вражень,
ніж через будь-який інший орган почуттів.
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Ми орієнтуємося, спілкуємося без слів, сприймаємо форми і
кольори. Чіткий зір - це невід'ємна якість життя.
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Починаючи з віку 40 років більшість людей починають втрачати здатність бачити
чітко на близькій відстані, що є цілком природним процесом.
Під час читання ми тримаємо книгу або газету все далі і далі - до тих пір,
поки вистачає довжини руки.
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Ми розробили прогресивні лінзи для оптимального зору. вони гарантують
майже природній зір на будь-якій відстані – як на ближнью, так і на далеку - без дратівливих
переходів між окремими зонами, як у традиційних біфокальних лінз.
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Читання, робота за комп'ютером, рукоділля, гра на музичному інструменті - у багатьох видах діяльності ви хочете також
чітко бачити і інші навколишні предмети. При цьому звичайні окуляри для читання часто не підходять, так як вони призначені
тільки для корекції зору на ближніх відстанях до 40 см.
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Лінзи підвищеної комфортності для ближніх відстаней ідеально підходять для роботи за комп'ютером. Завдяки їм ви можете плавно переводити погляд
з тексту на клавіатуру або екран. Оптимальний розмір поля зору в проміжній зоні гарантує комфортний огляд монітора і дозволяє очам розслабитися під
час роботи. Лінзи для ближніх відстаней також стануть найкращим вибором для підтримки комфортного і ненапруженого зору під час занять
вашим улюбленим хобі, шиттям або при виготовленні виробів.
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