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Wszystko o powłokach na soczewkach Jakie korzyści mają soczewki z powłokami?

Powłoki na soczewkach: Choć są praktycznie niewidoczne, właśnie one sprawiają, że soczewki tak poprawiają jakość widzenia. Mogą to
być powłoki utwardzające, które chronią przed rysami lub zaawansowane powłoki antyreﬂeksyjne redukujące uciążliwe odblaski.
Powłoki skutecznie zwiększają komfort widzenia, ułatwiają czyszczenie okularów, a nawet przedłużają ich żywotność. W szczególności
soczewki organiczne z powłoką utwardzającą są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia. Na rynku istnieją też zaawansowane
powłoki, które ﬁltrują światło niebieskie, dzięki czemu chronią oczy w każdej sytuacji, także podczas długich godzin pracy przed
komputerem. Ponieważ wybór powłok jest bardzo szeroki, przygotowaliśmy krótki informator, który przybliży powłoki antyreﬂeksyjne,
utwardzające, Clean Coat i nie tylko.

Niebieskie światło: Wady i zalety
Ile niebieskiego światła potrzebujemy? Jak i kiedy należy się
przed nim chronić?

10 wskazówek, jak wybrać właściwą powłokę na
soczewce
LEPSZY WZROK dzięki nowym powłokom soczewek – większy
komfort i wytrzymałość

Zrozumieć widzenie 2017-10-16

Zrozumieć widzenie 2017-10-16
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Test wzroku ZEISS online
Jak dobrze postrzegasz kontrast i kolory? W szybki i
łatwy sposób sprawdź swój wzrok.
Rozpocznij test wzroku teraz!

Idealnie byłoby, gdyby
powłoki na
soczewkach
okularowych mogły
zrobić wszystko
LEPSZY WZROK
przeprowadza wywiad z
Menedżerem ds.
Produktu DuraVision®
Platinum, twardszej niż
kiedykolwiek powłoki na
soczewkach okularowych
ZEISS.
Zdrowie + Proﬁlaktyka 2017-10-16
Tags: Powłoki soczewek

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

Znajdź najbliższego optyka ZEISS

Ulica, miasto
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