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Hledáte pohodlné kontaktní o ky,
ve kterých m žete bez obav i spát?
Vyzkoušejte kontaktní o ky AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA

 Zdravá volba pro Vaše o i 
– nejvyšší propustnost pro kyslík1 z dostupných kontaktních o ek 

 Dlouhotrvající komfort 
– zvlh ený povrch o ky zajistí pohodlí po celý den po celou dobu nošení

 Ostrý a jasný zrak 
– plazmou zušlecht ný povrch je mimo ádn  odolný proti ne istotám

 Mimo ádná  exibilita v nošení 
– umož ují nep etržité nošení až 30 dní a 30 nocí

Reference:
1Dk/t=175@-3.00D. 2AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA jsou certi  kovány CE 
pro 30 dní nep etržitého nošení. Dobu nošení kontaktních o ek vždy konzultujte 
s o ním specialistou.VC/HW/AIRN/PT/121025/CZ    © 2011 Novartis

Požádejte Vašeho o ního specialistu o zkušební pár o ek. Více na www.airoptix.czd jt V š h íh i li t

Rozdíl jako noc a den



JAK VIDĚT 
POHODLNĚ A BEZ ÚNAVY

Impression Ergo FS®   

Nositelům brýlí, kterým je 40 let a více a pro které je důležité co 

nejlepší vidění do blízka a na počítač, nabízíme čočku Impression 

Ergo FS®. Jedná se o individuálně přizpůsobené brýlové čočky 

pro všechny druhy prací na blízko a střední vzdálenosti, tedy cca 

od 40 cm do cca 3,0 metrů. 

S  Impression Ergo FS® brýlemi budete mít přirozené držení 

hlavy a  těla, které zajišťuje uvolněné vidění, ať už stojíte nebo 

sedíte. Jedná se o první individuální čočku na světě pro vidění na 

blízko a střední vzdálenosti, která vám zajistí maximální komfort 

vidění a  nošení při práci s  počítačem, v  dílně, v  ordinaci nebo 

ve volném čase. Pokud rádi čtete, vaříte, věnujete se koníčkům, 

kutíte anebo hodně pracujete na počítači, potom jistě máte zku-

šenost s  bolestmi hlavy, únavou, pálením očí nebo i  bolestmi 

krční páteře. Důvodem těchto příznaků je velmi často špatně 

vybraný typ brýlových čoček.  S obyčejnými brýlemi na čtení vidíte 

jasně na vzdálenost pouze do cca 40-50 cm. 

Nejlepším řešením jsou proto brýle se speciálními pracovními 

brýlovými čočkami. Ty poskytují ideálně široká a ostrá zorná pole 

na čtení a  střední vzdálenosti (počítač). Proto můžete hladce 

a pohodlně měnit jednotlivé vzdálenosti, střídavě se dívat na klá-

vesnici a na obrazovku a navíc máte přehled o tom, co se děje za 

obrazovkou. Pečujte o své oči – jsou nenahraditelné!

AVEO®   

Námaha zraku, která je přímým důsledkem současného 
životního stylu, představuje v dnešní době narůstající problém. 
Lidské oči denně vnímají až 80 % všech vjemů z okolního svě-
ta a  musí zaostřovat přibližně 30.000 krát za den na určitou 
vzdálenost. 

Nadměrnou zátěž očí představují neaktuální hodnoty vašich 

dioptrií na dálku nebo čtení, práce s  počítačem (2–3 hodiny 

denně), čtení a psaní, vyšší hodnoty tlaku krve, různá onemoc-

nění, oslnění silným zdrojem světla, nebezpečné UV záření, 

sledování televize, řízení auta, velké psychické vypětí při práci 

apod. Trvalým přetížením očí vzniká jejich únava, která nás začne 

dříve či později omezovat v práci a zábavě. 

Naučme se chránit si oči proti těmto vyčerpávajícím vlivům. 

Špičková německá fi rma Rodenstock s  více než 130 letou 

tradicí ve výrobě brýlových skel a optického příslušenství pro vás 

vyvinula novou generaci brýlových čoček AVEO, kterou bychom 

vám ve zkratce rádi představili. 

Tato čočka je určena aktivním celodenním uživatelům brýlí s vy-

sokými nároky na přesnost vidění ve věku od 24 do 45 let, nezá-

visle na dioptrických hodnotách do dálky, s přidaným relaxačním 

účinkem do blízka +0,5D. Optimální zraková pohoda se projeví 

vaší celkovou životní spokojeností.

Z našich prodejních zkušeností víme, že zákazníci, kteří používají 

každodenně brýlové čočky AVEO, si připadají méně unavení a plni 

energie. To, jakou péči svým očím věnujete dnes, se vám vrátí 

v budoucnu.
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