UV spinduliai tai nematoma ir bespalvė saulės šviesos dalis. Dalį
mums kenksmingų spindulių blokuoja ozono sluoksnis, bet jų dauguma visviena prasiskverbia pro jį. Minėti spinduliai pasiekia žemės
paviršių netgi ir debesuotą dieną.
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Pavojus susijęs su UV spinduliais
•
•

Gerai pažįstama rizika odai
92% europiečių žino, kad saulės ultravioletinė (UV) spinduliuotė
gali sukelti negrįžtamus odos pažeidimus.*
Vis dar nežinomas pavojus akims
Tik 42% europiečių žino, kad ultravioletinė spinduliuotė turi
poveikį akims net debesuotą dieną.
Kiekvieną dieną, šviesa įtakoja rageną ir akies lęšiuką,
negrįžtamai dirgina bei sukelia akių senėjimą ir nepataisomai
juos sugadina. UV spinduliai gali sukelti daug regos sistemos
sveikatos problemų tokių kaip: kataraktą, pterygium, vėžį,
ragenos degeneraciją.

Antirefleksinė danga

* Pagal „Ipsos Omnibus on UV Perception” 2011 - Pagrindas: 5000 - Prancūzija,
Jungtinė Karalystė, Vokietija, Ispanija, Italija.

Saugokite savo akis pasirinkus
organinius akinių lęšius su
Ideal Max UV danga.
Tavo optikas:

www.jzo.lt

tai apsauga Jūsų akims nuo UV
saulės spindulių, taip pat kaip ir
apsauginis kremas nuo UV saulės
spindulių apsaugo Jūsų odą

Vartotojų lapelis
leidimas: IX 2013 m.

Puikus derinys tarp šviesos
pralaidumo ir UV apsaugos
Apsauga nuo UV spindulių

Lęšis su Ideal Max UV antirefleskine danga užtikrina puikų matymo
komfortą bei saugo nuo UV spindulių kiekvieną dieną.

naujiena

Ideal Max UV danga blokuoja kenksmingus UV
spindulius iš vidaus bei iš šono.
Lęšiai su „100% UV apsauga” atspindi UV spindulius nuo priekinio
lęšio paviršiaus. Lęšiai su Ideal Max UV danga apsaugo nuo UV
spindulių iš vidaus ir iš šono.
Apsaugos lygį užtikrina tarptautinis koeficientas E-SPF 25 (Akių apsaugos nuo saulės koeficientas). E-SPF 25 reiškia, kad Jūsų akys su
šiais lęšiais bus 25 kartus geriau apsaugotos nei be lęšių.

Patvarus lęšių skaidrumas
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Ideal Max UV lęšis

Ideal Max UV danga palengvina lęšių valymą.
Lęšiai nesipurvina, nes nepritraukia (antistatiški) dulkių. Švarus lęšių
paviršius pagerina matymo komfortą, nes lęšiai yra skaidriesni.

Atsparumas įbrėžimams
Ideal Max UV danga apsaugo lęšius nuo įbrėžimų.
Apsaugo lęšius nuo mechaninių pažeidimų dėka unikalios „Max” dangos. Ideal Max UV užtikrina akinių ilgalaikį nešiojimą.

Atspindžių sumažinimas
Ideal Max UV danga sumažina nepageidaujamus šviesos
atspindžius nuo lęšių paviršiaus, kurie trukdo matymui.
Lęšiai labiau skaidrūs, o matymas aiškus ir patogus.

