
Направете 

всеки момент 

запомнящ се

73%* от пресбиопите в Европа имат различни 
предписания за дясно и ляво око. Hoyalux iD 
MyStyle V+ са първите в света прогресивни 
лещи, които отчитат тази разлика и 
балансират дизайна в съответствие с двете 
предписания, използвайки уникалната Binocular 
Harmonization Technology. Резултатът е:
• Перфектен фокус, без усилия
• Постоянна стабилност
• Отлична дълбочина на зрението

Всяка личност е уникална. Hoyalux iD MyStyle 
V+ предоставя безпрецедентно ниво на 
индивидуализация. Благодарение на новия Hoya 
iDentifer, зоните за далечни, средни и близки 
разстояния са независими и се адаптират 
индивидуално към нуждите на всеки потребител. 
Постига най-ясното и стабилно зрение в 
значимите моменти от ежедневието им.

Създаването на прецизен продукт като Hoyalux 
iD MyStyle V+ зависи от точността на неговото 
калкулиране, валидиране и производство. 
Като част от InnoVision, революционният и 
патентован Binocular Eye Model гарантира 
перфектно зрение в реални условия  - повече 
дълбочина и по-стабилни възприятия във 
всякакви ситуациии.

Ненадминато бинокулярно изпълнение

Индивидуализация на следващо ниво

Потвърден дизайн в реални условия

Hoyalux iD MyStyle V+ са новите индивидуални прогресивни лещи 
от Hoya, предоставящи кристално ясно зрение за част от 
секундата, незабавен фокус - винаги, навсякъде.
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1 Корекция на зрителния дисбаланс
73% от пресбиопите в Европа имат различни рецептурни 
предиписания за дясното и лявото око. Дори и най-малките 
рецептурни разлики означават, че позициите от лещата, през 
които преминават светлинните лъчи ще се различават за ляво 
и дясно око. Това води до визуален дисбаланс, който може да 
предизвика астенопични оплаквания като зрителна умора, парене, 
глождене, главоболие. Симптомите от този вид са често неясни 
или с неизяснен произход за потребителя, без директно да се 
считат за свързани с техните очила.

Първи в света:
Binocular Harmonization Technology
Hoyalux iD MyStyle са първите в света прогресивни лещи, които 
отчитат предписанията за ляво и дясно око като индивидуални 
компоненти, калкулиращи нужния бинокулярен дизайн.
Патентованата Binocular Harmonization Technology гарантира, че 
корекцията е точна във всяка точка от лещите, точно според 
нуждите на всяко око.
 

Независимо конструирани зони:
далечна, средна и близка дистанция
Новият Hoya iDentifier създава алгоритъм на база записаната 
информация, който да калкулира оптимално дизайна на зоните 
за близка, средна и далечна дистанция, след което ги комбинира 
и разпределя в идеалния за всеки клиент вариант. Тази уникална 
система с виртуално безброй вариации на дизайна гарантира 
напълно персонализиран профил, дори и за най-взискателните 
зрителни нужди.

Резултатът:
• перфектен фокус, без усилия
• постоянна стабилност
• отлична дълбочина на зрението

R: 14.7 mm  Add 2.52 D

R: S +4.00  Add 2.50 D

L: 13.3 mm  Add 2.45 D

L: S +2.00  Add 2.50 D

*Данни на Hoya: Поръчки на прогресивни лещи е Европа 2007-2013г.
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