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 :رودن اشتوک  پروگرسیوانواع عدسی های 
• Progressiv PureLife Free® 2 
• Multigressiv MyLife 2 
• Impression® 

Impression® Hyperop 
Impression® Myop 

Impression®Sport 2 

Impression® FashionCurved 

• Impression FreeSign® 3 
 Active 
 Allround 
 Expert 
 Individual 

 

دیدی   Rodenstockبا عدسی های پروگرسیو 

 دقیق و یکپارچه را تجربه کنید



 
 

  
 

 

 

 

 

  عدسی های Progressiv PureLife Free® 2، مخصوص افرادی که خواهان محصولی باکیفیت و قیمت مناسب هستند 

 Progressiv PureLife Free® 2، عدسی های پروگرسیو استانداردی که در تمام 

 فواصل)از دور تا نزدیک( دیدی واضح و شفاف را برای استفاده کننده مهیا می سازند 

 Progressiv PureLife Free® 2 ، عدسی های پروگرسیوی که کارآیی خود را 

.  را ملیونها بار به اثبات رسانده اند و آزمایشات متعدد را با موفقیت از سر گذرانده اند  

 

:Progressiv PureLife Free® 2 کلی به عدسی های نگاهی    

 قیمت مناسب و کارآیی خوب–

 بهترین و مناسب ترین  گزینه برای افرادی که تا به حال تجربه استفاده از عدسی های پروگرسیو را نداشته اند –

 Freeformطراحی و ساخته شده با جدیدترین تکنولوژی –

 (از دور تا نزدیک) دیدی واضح و شفاف در تمام فواصل –

مدت زمان مورد نیاز برای سازگاری یافتن به  Progressiv PureLife Free® 2به موهبت مناطق دید وسیع در عدسی های –

 این عدسی ها بسیار کوتاه است

 بهتر از عدسی های پروگرسیو معمولی    %40حدت بینایی تا  –

 مختلفموجود در سه نوع –
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 ، مخصوص افراد پرمشغله و پرکار Multigressiv MyLife 2عدسی های 

 .واضح و شفاف را تجربه کنیددیدی  MyLife Multigressiv 2عدسی های با 

 عدسی های Multigressiv® MyLife2،عدسی های پروگرسیوی هستند که با سبک زندگی 

دارندسازگاری کامل شما   

 

 

:Multigressiv® MyLife 2 نگاهی کلی به عدسی های  

⁻Multigressiv® MyLife 2  ، شدهو ساخته که با تکنولوژی بسیار پیشرفته طراحی های پروگرسیو بسیار نازک عدسی 

 تالش برای سازگاری و مصالحه درک فضایی عالی و خود به خود ، بدون نیاز به هیچگونه ⁻

 تجربه دیدی بی نظیر با تشخیص عالی جزئیات حتی در هوای گرگ و میش و نیمه تاریک⁻

 سازگاری سریع و حداقل اثر شناوری حتی در هنگام باال رفتن از پله⁻

 دید بهتر در مناطق نزدیک و میانی    %40تا   ⁻

 موجود در سه نوع مختلف⁻
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 :®Impression نگاهی کلی به عدسی های

 یک عدسی پروگرسیو کامال اختصاصی⁻

 با یک طرح باالنس شده عالی برای استفاده در کل روز⁻

 عملکرد عالی اپتیکی بدون نیاز به هیچگونه مصالحه و سازش⁻

 وسیعترین گستره مواد سازنده⁻

 (V)متفاوت و یا به صورت اتوماتیک سازگار شده با ابعاد فریم مشتری ( کانال توالی) موجود در سه طول پروگرسیو ⁻

 

 

 ، مادر تمامی عدسی های پروگرسیو اختصاصی®Impressionعدسی های 
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 ، عدسی های پروگرسیوی مناسب برای نمرات مثبت باالImpression® Hyperopعدسی های 

 

 

 

 :®Hyperop Impression نگاهی کلی به عدسی های

 یک عدسی پروگرسیو کامال اختصاصی⁻

 طراحی شده اند ( D 13+تا )این عدسی ها به طور ویژه برای آن دسته از مشتریان شما که نمره مثبت چشمشان خیلی باالست ⁻

 با یک طرح باالنس شده عالی برای استفاده در کل روز⁻

 عملکرد عالی اپتیکی بدون  نیاز به هیچگونه مصالحه و سازش⁻

استفاده شده که دید بسیار عالی و راحتی زیاد را ( مواد فشرده ) در ساخت این عدسی ها از موادی  با ضریب شکست باال ⁻

 برای استفاده کننده به ارمغان می آورد 
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 ، عدسی های پروگرسیوی مناسب برای نمرات منفی باالImpression® Myopعدسی های 

 

 

 

 :®Myop Impression نگاهی کلی به عدسی های

 یک عدسی پروگرسیو کامال اختصاصی⁻

 این عدسی ها به طور ویژه برای آن دسته از مشتریان شما که نمره منفی چشمشان خیلی باالست طراحی شده اند⁻

 با یک طرح باالنس شده عالی برای استفاده در کل روز ⁻

 عملکرد عالی اپتیکی بدون نیاز به هیچگونه مصالحه و سازش⁻

استفاده شده که دید بسیار عالی و راحتی زیاد را ( مواد فشرده ) در ساخت این عدسی ها از موادی  با ضریب شکست باال ⁻

 برای استفاده کننده به ارمغان می آورد 
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 : Impression®Sport 2 نگاهی کلی به عدسی های

 یک عدسی پروگرسیو کامال اختصاصی⁻

این عدسی ها به طور ویژه برای آن دسته از مشتریان شما که فعالیتهای دینامیکی زیاد دارند طراحی شده است؛ این عدسی ها ⁻

 .نه تنها در هنگام ورزش کردن بسیار راحت هستند بلکه در عین حال از ایمنی باالیی نیز برخوردارند

 دستیابی به ویژگی های اپتیکی مطلوب، حتی در فریمهای دارای انحنای بسیار زیاد⁻

این عدسی ها در قطرهای متنوع و وسیع تولید می شود، در نتیجه فیت و نصب آنها بر روی کلیه فریمهای بیس دار بزرگ و ⁻

 فریمهای ورزشی راحت و آسان است
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Impression®Sport 2 عدسی هایی مخصوص  نیازهای بینایی در هنگام انجام فعالیتهای ورزشی، 



 

 

 

 
 

 

 

 

 : ®FashionCurved Impression نگاهی کلی به عدسی های

 یک عدسی پروگرسیو کامال اختصاصی⁻

 این عدسی ها به طور ویژه برای آن دسته از مشتریان شما طراحی شده است؛ که فریمهایی با بیس زیاد انتخاب کرده اند⁻

 عملکرد اپتیکی عالی و بی عیب به واسطه استفاده از  بیس کروهای باالتر⁻

)  در ساخت این عدسی ها از موادی  با ضریب شکست باال استفاده شده است ، در نتیجه فرد هنگام استفاده بسیار راحت است⁻

 (    موجود است1.6الزم به ذکر است که این عدسی های در دو نوع  سفید و فتوکرومیک با ضریب شکست  
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Impression®  FashionCurved عدسی هایی مخصوص فریمهایی با بیس زیاد، 



 ، مخصوص افراد کمالگرا Impression FreeSign® 3عدسی های 

 ، دیدی  Impression FreeSign® 3با عدسی های پروگرسیو 

 منحصر به فرد را که قبال هیچگاه تجربه نکرده اید به خود ارمغان دهید

 

 

 

 ، بهترین عدسی پروگرسیوی که   FreeSignImpression®  3عدسی های

 تا به حال دیده اید 

  

:Impression FreeSign® 3 نگاهی کلی به عدسی های  

 به هیچگونه زمانی برای سازگاری به این عدسی ها نیاز نیست –بهترین دید به محض شروع استفاده ⁻

 حداکثر ثبات تصویر و حداقل اعوجاج⁻

 دیدی راحت حتی در هنگام باال رفتن از پله⁻

 طبیعی بدون هیچگونه اثر شناوری    %100دیدی   ⁻

 موجود در چهار نوع مختلف⁻
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 :، مناسب برای آن دسته از افرادی که   Activeطرح 

 در طول زندگی روزانه خود نقشهای متعدد دارند•

 مجبورند کارهای جدیدی را تجربه کنند  •

 در زندگی  به دنبال تنوع و گوناگونی هستند •

: Active طرح Impression نگاهی کلی به عدسی های  

 حداقل اثر شناوری –باالترین حد ثبات تصویر ⁻

 بهترین دید محیطی⁻

 میدان دید وسیع برای دور⁻

 میادین دید میانی وسیع⁻



 :، مناسب برای آن دسته از افرادی که Allroundطرح 

 .از فعال بودن و داشتن زندگی پرهیجان لذت می برند•

بیشتر طول روز را بیرون از خانه و در فضاهای باز •

 .سپری می کنند

 دائما در حال حرکت و جنب و جوشند•

: Allround طرح Impression نگاهی کلی به عدسی های  

 عدسیی با طرح متوازن و باالنس شده ⁻

 مناطق دید وسیع برای تمام فواصل⁻

 ثبات تصویردر این عدسی ها به طور⁻

 قابل توجهی افزایش یافته 



 :، مناسب برای آن دسته از افرادی که   Expertطرح

 

 

: Expert طرح Impression نگاهی کلی به عدسی های  

 سکون ندارند ومعموال در حال حرکت کار می کنند•

افرادی که مالقات های کاری زیاد دارند و سمینارهای •

 متعدد برگزار می کنند

 افرادی که فقط ممتاز بودن قانعشان می کند•

 مناطق دید فوق وسیع و انتقال راحت دید از دور به نزدیک₋

 میدان دید وسیع برای فواصل میانی و نزدیک₋

 ثبات تصویر بسیار باال₋



 :، مناسب برای آن دسته از افرادی که   Advancedطرح

 

 

: Advanced طرح Impression  نگاهی کلی به عدسی های 

 از رانندگی کردن لذت می برند•

به واسطه شغلشان و یا عالئق وسرگرمی هایشان •

 زندگی پرهیجانی دارند

 بر عملکرد تاکید دارند•

 :، مناسب برای آن دسته از افرادی که   Advancedطرح

 افرادی که زیاد کار می کنند و به جزئیات می پردازند•

افرادی که هر روزه ساعات طوالنی را به مطالعه می   •

 پردازند

 افرادی که به طور منظم سخنرانی می کنند   •

 وسیعترین میدان دید دور₋

 بهترین دید محیطی₋

 باالترین حد ثبات تصویر₋

 میادین دید میانی وسیع₋

: Advanced طرح Impression  نگاهی کلی به عدسی های 

 وسیعترین میدان دید نزدیک₋

 وسیعترین میادین دید میانی₋

 میدان دید وسیع در دور₋

 ثبات تصویر بسیار خوب₋



 

 

 

 

 :رودن اشتوک  تکدیدانواع عدسی های 

 

تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

 Perfalit و Cosmolit  

Multigressiv® Mono 2  

Multigressiv Mono Plus 2 

Impression® Mono 2  

Impression® Mono Plus 2  



 

 

 

 
تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

مخصوص افرادی که خواهان  Cosmolit و Perfalitعدسی های تکدید 

 محصولی باکیفیت و قیمت مناسب هستند 

عدسی های  Cosmolit و Perfalit،عدسی های تکدیدی که کارآیی خود را ملیونها بار به اثبات رسانده اند  
این عدسی ها شامل . و آزمایشات متعدد را با موفقیت از سر گذرانده اند  

 Cosmolit و Perfalit می شود 
  عدسی های Cosmolit و Perfalit،عدسی های تکدید بی نظیری هستند که ،

.دیدی باکیفیت عالی به همراه راحتی و آسودگی در هنگام استفاده برای فرد مهیا می سازند  

  Cosmolit :و Perfalit نگاهی کلی به عدسی های تکدید 

عدسی های تک دید با کیفیتی عالی و بی نظیر که ملیونها بار آزمایش ₋

 شده

 سبکتر از عدسی های شیشه یی با نمره مشابه %45تا ₋

 نازکتر از عدسی های پالستیکی معمولی و متداول %20تا ₋

 کاهش می یابد %30از پشت این عدسی ها بزرگنمایی چشمها تا ₋

 راحتی فوق العاده هنگام استفاده₋

http://www.rodenstock.com/com/en/lenses/single-vision-lenses/perfalit/cosmolit.html
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تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

 Multigressiv Mono 2 نگاهی کلی به عدسی های تکدید 

 ، مناسب برای افراد پرمشغله و پرکارMultigressiv Mono 2عدسی های 

دیدی واضح و Mono Multigressiv  2 به موهبت بخش حمایت از دید مطالعه موجود در عدسی های

 .شفاف را تجربه کنید

 ، عالوه بر زیبایی ظاهری بی نظیر، Mono ®Multigressiv 2عدسی های تکدید 

 .  دیدی شفاف و واضح را برای شما مهیا می سازند حتی در قسمت لبه های عدسی

 بسیار زیبا به علت نازکی فوق العاده₋
 باالترین و دقیق ترین کنتراست حتی در لبه های عدسی₋
 دیدی کامل حتی در هوای نیمه تاریک غروب₋
 ادراک فضایی بسیار عالی₋
 سازگاری خود به خود بسیار عالی₋
 ضمانت کیفیت و سازگاری₋
 بسیار مقرون به صرفه₋



 

 

 

 
تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

 Multigressiv Mono Plus 2 نگاهی کلی به عدسی های تکدید 

 ، مناسب برای افراد پرمشغله و پرکارMultigressiv Mono Plus 2عدسی های 

دیدی واضح Mono Plus Multigressiv  2 به موهبت بخش حمایت از دید مطالعه موجود در عدسی های

 .و شفاف را تجربه کنید

، رودن اشتوک تمامی مزایای عدسی های Plus Mono ®Multigressiv  2عدسی های تکدید 

®Multigressiv   را دارند  به انضمام بخش حمایت از مطالعه اندک 

 

 بسیار زیبا به علت نازکی باال₋
 دید بی نظیر حتی در لبه های عدسی₋
 بخش حمایت اندک از مطالعه₋
کنتراست باال و دقیق حتی در هوای گرگ و میش ₋

 غروب
 سازگاری خود به خود بسیار عالی₋
 بسیار مقرون به صرفه₋



 

 

 

 
تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

 Impression Mono 2 نگاهی کلی به عدسی های تکدید 

 ، مناسب برای افراد کمالگراImpression® Mono 2عدسی های 

 

 

 

، اولین عدسی های تکدید واقعا اختصاصی است که واضحترین دید را برای ®2Mono  Impressionعدسی های 

 .استفاده کننده مهیا می سازد، حتی در قسمت لبه های عدسی

 بهترین دید بدون نیاز به مصالحه و سازش Impression® Mono 2با عدسی های تکدید  

 اولین عدسی تکدید اختصاصی₋
 فوق العاده سبک و نازک، درنتیجه بسیلر بسیار زیبا₋
 مقاومت بسیار باال در برابر شکستن₋
 دقیق ترین و واضح ترین دید حتی در لبه های عدسی₋
 برنده لوح افتخار اختراع محصول₋
 Rodenstockتجربه کیفیتی بی نظیر به پشتوانگی نام برند ₋
 



 

 

 

 
تا دورترین نقطه افق   Rodenstockبا عدسی های تکدید 

 دیدی دقیق را تجربه کنید

 Impression Mono Plus  2نگاهی کلی به عدسی های تکدید 

 ، مناسب برای افراد کمالگراImpression® Mono Plus 2عدسی های 

 

 

 

 ، بهترین دید بدون نیاز به مصالحه و سازش همراه با  Impression® Mono Plus 2با عدسی های تکدید 

 بخش حمایت از مطالعه را تجربه کنید

در مواقعی که شما به دفعات متعدد جهت نگاه خود را تغییر می دهید،  ®Mono Plus  Impression 2با عدسی های 

 . چشمان شما کماکان می توانند آسوده و ریلکس باشند

 برخورداری از دیدی ریلکس وراحت حتی در هنگام تغییر جهت نگاه به دفعات₋
 واضحترین و دقیقترین دید حتی در لبه های عدسی و تجربه دیدی عالی₋
از طریق بخش حمایت اندک مطالعه  کارآیی خود را در کار و اوقات فراغت  ₋

 افزایش دهید 
 پتانسیل دیدتان از طریق آنالیز کل سیستم بینایی  %100بهره برداری از ₋
  Solitaire® 2دیدی عاری از نور شدید و خیره کننده به موهبت کوتینگ آنتی رفلکس ₋
 Rodenstockتجربه کیفیتی بی نظیر به پشتوانگی نام برند ₋



رودن اشتوک به خستگی  ®Ergoبا عدسی های 

 چشمهایتان در هنگام کار با کامپیوتر پایان دهید 

 :رودن اشتوک  ®Ergo) عدسی های ) دید راحت در نزدیک انواع عدسی های 

Progressiv Ergo® 2  

Multigressiv Ergo® 2  

Impression Ergo® 2 



رودن اشتوک به خستگی  ®Ergoبا عدسی های 

 چشمهایتان در هنگام کار با کامپیوتر پایان دهید 

، مناسب برای افرادی که خواهان  Progressiv Ergo® 2عدسی های 

 محصولی باکیفیت و قیمت مناسب هستند 
، عالوه بر جذابیت و زیبایی، مقرون   Progressiv Ergo® 2عدسی های 

 به صرفه نیزهستند
Progressiv  با استفاده از عدسی های دید راحت در نزدیک 

2 Ergo® رودن اشتوک به خستگی چشمهایتان در هنگام کار با کامپیوتر

 پایان دهید 

 :Progressiv Ergo® 2 نگاهی کلی به عدسی های 
 عدسی های پروگرسیو اختصاصی با تکنولوؤی بسیار پیشرفته₋
 ®EyeLT محاسبه شده بر اساس تکنولوژی ₋
 محدوده های بینایی بهینه شده₋
 مدت زمان مورد نیاز برای سازگاری₋

 بسیار کوتاه  

 بهترین ساگاری خود به خود₋
 دید کامل حتی در نمرات باال₋

http://www.rodenstock.com/com/en/lenses/computer-glasses/progressiv-ergo-.html


رودن اشتوک به خستگی  ®Ergoبا عدسی های 

 چشمهایتان در هنگام کار با کامپیوتر پایان دهید 

 ، مناسب برای افراد پرمشغله و پرکار Multigressiv Ergo® 2عدسی های 
، خود را در شفافترین و واضحترین حالت Ergo® 2  Multigressivباعدسی های 

 ممکنه ببینید
 فرقی نمی کند که در محیط کار هستید یا اوقات فراغت خود را سپری می کنید

 سفارشی دید راحت در رودن اشتوک نزدیک  Ergo Multigressiv®  2با عدسی های
 دیدی ریلکس و آسوده را به چشمان خود هدیه دهید

 
 
 

 :Multigressiv Ergo® 2 نگاهی کلی به عدسی های 
 ، این امکان را برای شما میسر می سازدErgo® 2  Multigressivعدسی های دید راحت در نزدیک ₋
 که سر و بدنتان در وضعیت راحت تری قرارگیرند₋
 سازگاری عالی و خود به خود₋
 دید بهتر در محدوده دید نزدیک  % 40تا  ₋

 و میانی به موهبت به کارگیری تکنولوژی
EyeLT® 

 کیفیت آزمایش شده و ثابت شده با قیمت ₋

 مناسب و مقرون به صرفه



رودن اشتوک به خستگی  ®Ergoبا عدسی های 

 چشمهایتان در هنگام کار با کامپیوتر پایان دهید 

 ، مناسب برای افراد کمالگرا Impression Ergo® 2عدسی های 
 ، بهترین عدسی هنگام کار با کامپیوتر ImpressionErgo® 2عدسی های 

 ، را به تمام افرادی که از عدسی های مخصوصImpressionErgo®  2عدسی های 
 کامپیوتر خود توقع بهترین عملکرد و کارآیی را دارند توصیه می کنیم 
 
 
 

: Impression Ergo ® 2 نگاهی کلی به عدسی های 
 منحصر به فردترین عدسی دید راحت در نزدیک در کل دنیا₋
 دیدی بی نظیر چه در کار و چه در اوقات فراغت₋
 باالترین عملکرد به واسطه وضعیت قرارگیری سر و بدن در حالت طبیعی و کامال ریلکس₋
 باالترین حد سازگاری خود به خود₋
 مد نظر قرار دادن عادات بینایی شخصی استفاده کننده در هنگام طراحی و ساخت عدسی₋
 طراحی شده و ساخته شده بر اساس آنالیز کل سیستم بینایی استفاده کننده₋
 ®EyeLTپتانسیل بینایی استفاده کننده به موهبت استفاده از تکنولوژی  %100بهره مندی از₋
 دید بهتر در محدوده دید نزدیک و میانی % 40تا  ₋



 

 

 

 
 :رودن اشتوک ( عدسی های مخصوص رانندگی)   Roadانواع عدسی های 

 :مخصوص رانندگی رودن اشتوک تکدید انواع عدسی های •

 Perfalit Road 2  
Perfalit Mono Plus Road 2 

 Multigressiv® Mono Road 2  
Multigressiv® Mono Plus Road 2 

 Impression® Mono Road 2  
Impression® Mono Plus Road 2  

 :مخصوص رانندگی رودن اشتوک پروگرسیوانواع عدسی های •

 Progressiv Road 2 

 Multigressiv®  Road 2 

 Impression® Road 2 

 

 

 

 

رودن اشتوک ایمنی  Roadبا عدسی های 

 هنگام رانندگی را تجربه کنید 



 

 

 دید عالی در شب میدان دید نامحدود

 افزایش کنتراست  ←کاهش خیرگی و نور شدید  ایمنی بیشتر← برآورد دقیق فواصل 

 :رودن اشتوک ( عدسی های مخصوص رانندگی) Roadویژگی های عدسی های 

رودن اشتوک ایمنی  Roadبا عدسی های 

 هنگام رانندگی را تجربه کنید 



 :ورزشی رودن اشتوک انواع عدسی های •

• Perfalit Sport 2 

• Impression® Mono Sport 2 

• Impression® Sport 2 
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و قیمت مناسب باکیفیت که خواهان محصولی افرادی ، مناسب برای 2Sport  Perfalitعدسی های تکدید ورزشی 

 هستند 

، عدسی های تکدید ورزشیی که کارآیی خود را ملیونها بار به اثبات   Perfalit Sport 2 

. رسانده اند و آزمایشات متعدد را با موفقیت از سر گذرانده اند  

2 Sport  Perfalit  بهترین عدسی تکدید ورزشی مناسب ، 

 برای افراد فعالی که به دنبال عدسی هایی با کیفیت باال

 و قیمت مناسب هستند 

 

 

 
 

: Perfalit Sport 2 نگاهی کلی به عدسی های 

    Freeform طراحی و ساخته شده با آخرین تکنولوژی₋

 وضوح دید و کنتراست باال₋

 مقرون به صرفه₋
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 ، مناسب برای افراد کمالگرا2Mono Sport  ®Impressionعدسی های تکدید ورزشی 

2Mono Sport  ®Impression ، عدسی های تکدید ورزشی که 

 .بهترین دید عاری از مصالحه و سازگاریرا برای فرد مهیا می کند

  

2Mono Sport  ®Impression ، اولین عدسی تکدید ورزشی 

 واقعا اختصاصی که به واسطه بهترین دید فضایی ایجاد شده 

 ایمنی بیشتری را برای استفاده کننده فراهم می آورد

 

 باالترین راحتی دید حتی تا قسمت لبه های عدسی₋

 بهترین عدسی برای فعالیتهای خارج از ساختمان به واسطه استفاده ازرنگهایی که باعث تقویت کنتراست شده₋

 پتانسیل بینایی شخصی %100بهره مندی از ₋

 بسیار سبک و مقاوم در برابر شکست₋

 مناسب برای تمام انواع فریمهای ورزشی ₋

 حتی –ادراک فضایی فوق العاده ₋

 در هوای گرگ و میش غروب

 

: Impression® Mono Sport 2 نگاهی کلی به عدسی های 
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 ، مناسب برای افراد کمالگرا2Sport  ®Impressionعدسی های پروگرسیو ورزشی 

2Sport  ®Impression ،بهترین دید عاری از مصالحه و سازگاری را  در دنیا که  عدسی های پروگرسیو ورزشی اولین

 .برای استفاده کننده مهیا می سازد

اختصاصی ویژه نیازهای بینایی دینامیک در انواع ورزش ها طراحی و ساخته شده به طورعدسی پروگرسیو ورزشی 

 . است

 

 
 ®EyeLTپتانسیل بینایی استفاده کننده به موهبت استفاده از تکنولوژی %100 بهره برداری از ₋

 ادراک فضایی فوق العاده و واضحترین و شفاف ترین دید حتی در هوای گرگ و میش₋

 مناطق دید فوق العاده بزرگ و باالنس شده₋

 دارای بهترین رنگها ، در نتیجه مناسب برای انواع ورزشها₋

 مناسب برای تمام انواع فریمهای ورزشی ₋

 

 

: Impression®  Sport 2 نگاهی کلی به عدسی های 
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 :   Solitaire® Protect Plus 2نگاهی کلی به کوتینگ 
 حداکثر دوام و ماندگاری عدسی ها به خاطر محافظت عالی در برابر خراش   •

 دفع طوالنی مدت کثیفی، لکه ، چربی، و آب   •
 ضد الکتریسیته ساکن   •
 اثر ضد مه گرفتگی در صورت لزوم   •
 تمیز کردن فوق العاده راحت   •
 دیدی عالی و عالی به نظر رسیدن به واسطه کوتینگ آنتی رفلکس ایده آل   •
 UVمحافظت کامل در برابر پرتو    •

 ایجاد باالنس در چرخه خواب و بیداری به واسطه کاهش نور آبی مصنوعی   • 

 

  Solitaire®2کوتینگ
 ترکیبی از پیشرفته ترین کوتینگهای پیشرفته 
 

 



 

 

 

 

 
 

:ColorMatic IQ® 2  نگاهی کلی به 

در داخل ساختمان و فضاهای بسته درست مثل عدسی های سفید معمولی، و تیرگی مطلوب در زیر : دیدی عالی و بی نظیرتجربه ₋

 نور خورشید 

 تیره شدن و سفید شدن سریعتر: سازگاری بهینه به تغییرات شرایط نوری ₋

 ریلکس محافظت ایده آل در برابر نور شدید و خیره کننده و دیدی ₋

 تمام زمانهادر 

 انتخاب منحصر به فرد از میان سه رنگ همیشگی₋

 بستهعدسی هایی کامال شفاف در فضاهای ₋

   UV 400محافظت کامل در برابر پرتو : تاثیر ضد پیری ₋

  UVBو  UVAمحافظت در برابر  %100با 

 شما می توانید به این : مقاومت و دوام بی نظیر ₋

 ها واقعا اعتماد کنیدعدسی 

 

سایز متعارف و معمىل 

 مىلکىلهای رنگ در عدسی های
 فتىکرومیک معمىلی

افزایش سایزمىلکىلهای رنگ در 

 ColorMatic IQ® 2عدسی های 

 رودن اشتىک


