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Wszechstronny informator o lepszym
widzeniu
Pomożemy Ci dobrać nową parę okularów.

Obecnie około 200 milionów osób na całym świecie nosi okulary z soczewkami ZEISS. 9900 pracowników w ponad 30 krajach pracuje
każdego dnia, żeby zapewniać lepsze widzenie. Projektują oni precyzyjne soczewki okularowe oraz sprzęt pomiarowy i narzędzia
diagnostyczne. W branży optycznej Carl Zeiss Vision jest niekwestionowanym liderem. Chcemy się dzielić naszą wiedzą.
Co chcemy przekazać poprzez Lepszy wzrok?
Każde oko jest tak niepowtarzalne jak odcisk palca, a żaden inny narząd zmysłu nie umożliwia nam tak intensywnej obserwacji otoczenia i nie udostępnia
tylu doznań. Musimy zatem w pełni uwzględniać ten indywidualizm podczas konsultacji z pacjentami oraz badania, a także na etapie produkcji soczewek
okularowych ZEISS.
LEPSZY WZROK to źródło informacji i odpowiedzi na wszystkie pytania o produkty optyczne, soczewki okularowe oraz narząd wzroku. Jednocześnie nasz
informator pozwala zajrzeć za kulisy Carl Zeiss Vision. Przedstawimy ofertę naszych precyzyjnych soczewek i produktów optycznych. Zachęcamy także do
zadawania pytań i dzielenia się swoimi wrażeniami.

Najważniejsze tematy LEPSZEGO WIDZENIA w skrócie

Dowiedz się więcej o okularach do dali i do czytania

Soczewki wieloogniskowe: Najważniejsze informacje

Wybór soczewek jednoogniskowych jest obecnie bardzo szeroki. Czym

Soczewki te zapewniają doskonałe widzenie na wszystkie odległości (bliż, dal i

należy kierować się przy ich wyborze? Czytaj dalej, aby wiedzieć o różnicach

odległość pośrednia) w jednej soczewce.

w jakości soczewek i poznaj nasze podpowiedzi, jak kupować okulary
Dowiedz się więcej

Okulary do pracy przy
komputerze – optymalne,
komfortowe widzenie nie tylko
podczas pracy przy komputerze
Okulary do pracy przy komputerze mogą
zapewniać większy komfort widzenia nie tylko
podczas samej pracy przed ekranem, ale także
na innych stanowiskach pracy oraz w trakcie
aktywności rekreacyjnych wymagających
koncentracji.

Dowiedz się więcej

Sporty wodne, zimowe oraz golf:
podsumowanie okularów
sportowych

Okulary dla dzieci: Wizyta z
dzieckiem u optyka

Dowiedz się więcej z naszego artykułu „Lepszy
wzrok podczas uprawiania sportu”.

okularów: w przypadku wad wzroku –
zwłaszcza u dzieci – pogorszeniu ulega
orientacja oraz radość z życia.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Okulary przeciwsłoneczne: więcej niż tylko ochrona
oczu przed słońcem.
Ochrona UV, barwienia, soczewki polaryzacyjne albo specjalne soczewki z
barwieniem do uprawiania sportu – spersonalizowane okulary
przeciwsłoneczne oferują wiele opcji do wyboru.

Innowacyjne powłoki na soczewkach chronią
przed uszkodzeniami i zwiększają komfort
widzenia.

Dowiedz się więcej

U optyka: rekomendacje optyka wymagają zaufania!
Podpowiedzi, jak kupować okulary i soczewki okularowe. Znajdź właściwego
optyka.

Dowiedz się więcej

Wszystko o powłokach na
soczewkach –

Wskazówki dotyczące oczu dzieci i dziecięcych

Dowiedz się więcej

Łatwe czyszczenie okularów –

Soczewki kontaktowe –

Perfekcyjnie czyste soczewki... Użytkownicy
okularów uwielbiają ten moment, gdy
zakładają idealnie wyczyszczone okulary i
mogą cieszyć się niezakłóconym widzeniem.

Soczewki kontaktowe i okulary doskonale się
uzupełniają. Zebraliśmy garść wskazówek dla
użytkowników soczewek kontaktowych, aby
pomóc im dbać o zdrowe i wypoczęte oczy.

Właściwe czyszczenie soczewek nie tylko
zapewnia Lepszy wzrok: Oto garść naszych
podpowiedzi.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Mój proﬁl widzenia
Określ swoje nawyki związane z widzeniem i
dowiedz się, która soczewka będzie dla Ciebie
najlepsza.
Sprawdź swój profil widzenia już dziś!

Dowiedz się więcej

Znajdź najbliższego optyka ZEISS
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