Díky Varilux® X SeriesTM budete moci využívat
výhod jedné čočky pro všechny vzdálenosti a
ROZŠÍŘIT SVÉ VIDĚNÍ v oblasti na délku paže.
Nemusíte hýbat hlavou a hledat správnou oblast
pro Vaše vidění!! Užijte si nový výkon během
multitaskingu v oblasti na délku paže a plynule
zachycujte každý detail.

NOVĚ

Čočka testována a schválena uživateli z celého
světa. Snadný přístup k vidění na blízko, rychlá
a snadná adaptace jsou potvrzenými výhodami.

ZAHRŇTE DO SVÉHO VIDĚNÍ CELÝ SVĚT

Všechny čočky Varilux X series jsou chráněny
zárukou Varilux a zahrnují certifikát o pravosti.

CO SI MYSLÍ UŽIVATELÉ O VARILUX X SERIES:

„Velmi pohodlné čočky a dobré vidění.”
„Byl jsem příjemně překvapen vizuálním
komfortem, zejména ostrostí čoček a okamžitou
adaptací, když jsem si je nasadil.”
„Bylo dosaženo okamžité dobré jasnosti při
vidění na blízko.”
„Vedu aktivní život, ale cítím se zpomalován
kvůli svému zraku.”

www.varilux.cz
Essilor International je světovou jedničkou v oblasti návrhu, výroby a přizpůsobení
očních čoček. Společnost působí na pěti kontinentech. Essilor nabízí širokou škálu
čoček v rámci vlajkových Varilux®, Crizal®, OptifogTM, Xperio a značek Essilor, které
přispívají k nápravě krátkozrakosti, dalekozrakosti, presbyopie a astigmatismu.
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BRÝLOVÝCH ČOČEK NA SVĚTĚ**

Máte stále raději střídání brýlí mezi různými
aktivitami?
Jste zvyklí na multitasking a rychlé přepínání
mezi různými činnostmi?

VARILUX X SERIES
- NEJMODERNĚJŠÍ ČOČKY VARILUX
3 TECHNOLOGIE SPOLEČNĚ DEFINUJÍ:

Jste omezováni svým zrakem v oblasti na délku
Vaší paže?

REVOLUCI V TECHNOLOGII
BRÝLOVÝCH ČOČEK.
Základní struktura čoček byla
zcela přepracována, aby zajistila
rovnováhu v pohybu.

®

VYZKOUŠEJTE TU NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGII V OBLASTI PROGRESIVNÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK:

®

95%

SPOKOJENOST U VŠECH
AKTIVIT V OBLASTI NA
DÉLKU PAŽE

REVOLUCI VE FYZIOLOGII.
Při výrobě čoček jsou brány
v potaz fyziologické rozdíly
mezi každým okem, což
zaručuje širokoúhlé vidění.

REVOLUCI VE VÝROBĚ ČOČEK
Díky vývoji technologie Nanoptix
Vám u produktů Varilux X Series
technologie Xtend přináší nejlepší
shodu s vizuálními potřebami
uživatelů v oblasti na délku paže,
které nebyly nikdy dříve dosaženy
progresivními brýlovými čočkami.

PŘIZPŮSOBENÁ NABÍDKA!
Aby čočky Varilux X Series perfektně seděly Vašemu
osobním potřebám, požádejte svého očního lékaře
o měření NVB a Eyecode!
ZACHYŤTE KAŽDÝ DETAIL NA DÉLKU VAŠÍ PAŽE
STEJNĚ TAK JAKO MIMO NĚJ!

40 CM

45 CM

3M

70 CM

ROZŠIŘTE SVÉ VIDĚNÍ V OBLASTI NA DÉLKU PAŽE
DÍKY TECHNOLOGII XTENDTM MŮŽETE PLYNULE ZACHYTIT KAŽDÝ DETAIL.
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ZCELA JEDNODUCHÉ.
ZACHYŤTE PLYNULE KAŽDÝ DETAIL.
Přizpůsobení Vašich nových brýlových čoček Varilux®
X SeriesTM by Vám mělo trvat pouze několik minut až
1 den. Doporučujeme Vám čočky v rámci adaptace
nosit bez přestání, zvláště pokud jste nikdy dříve
brýle nenosili. Pokud budete potřebovat více než
několik dní, neváhejte se obrátit na svého očního
lékaře. Vyzkoušejte Varilux® X SeriesTM s Přechody
— maximální výkon pro každý den uvnitř i venku.

VYBERTE SI SPRÁVNÉ MOŽNOSTI PRO VAŠE
ČOČKY VARILUX X SERIES:
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