
Всички V+ дизайни имат една обща черта: отнасят се с голямо внимание към бинокулярното 
зрение.
Като резултат дизайните V+ се калкулират на база на революционния модел Binocular Eye Mo-
del на Hoya, гарантиращ качеството на зрението в реални житейски условия и ситуации. Това 
осигурява безкомпромисно зрение, фокусиране без усилия, постоянна стабилност и отлична 
дълбочина.

Innovision е ядрото, от което Hoya започва създаването на всичките си технологии, дизайни 
и функционалности. Базира се на четири отправни точки, всяка от тях представлява важен 
аспект от цялостния иновативен процес и е в близко взаимодействие с останалите. 

ЗриТелни ВъЗприяТия

Hoya провежда многобройни научни изследователски програми, за да бъдат запознати 
как човешкият мозък реагира на най-различни оптични „дразнители”, като например - 
замъгляванията, деформацията.

ЗриТелен опиТ

реализира най-точната корекция, съобразявайки се с всички недостатъци, слабости и реакции 
на зрителната система.

поТВърждаВане на съоТВеТсТВиеТо на диЗайна 

постоянна проверка на оптичния дизайн за гарантирано постигане на максимална зрителна 
ефективност и комфорт на потребителя при всякакви обстоятелства и ситуации.

ЧоВешКо поВедение

изследването на поведението на хората и скицирането на нуждите и изискванията на 
различните им начини на живот дава възможност на Hoya да постигне перфектен баланс 
между продукта и потребителя.

V+
Тайната  
за перфектно 
зрение

от години насам, Hoya е символ за разработване на едни от 
най-добрите, най-иновативните, най-добре функциониращи 
дизайни на лещи на оптичния световен пазар.
не е тайна, че инженерите на Hoya винаги търсят начини 
да направят офталмологичните лещи, дори още по-добри. с 
лансирането на Hoyalux iD LifeStyle V+ и Hoyalux iD MyStyle V+ 
доказателството е налице.
сега успешната, иновативна и перфектно функционираща 
линия се обогатява с Hoyalux iD WorkStyle V+ (офис 
прогресивни лещи), Nulux iDentity V+ (еднофокусни лещи) и с 
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act.
Вече перфетното зрение е достъпно за всеки!



Nulux iDentity V+ са ексклузивни еднофокусни лещи, които са конструирани в 
сътветствие с индивидулните изисквания на потребителите. продукт от най-
високо качество, резултат в следствие на интензивни проучвания и иновативни 
технологии.

Nulux iDentity V+ гарантира фокусирано зрение във всички посоки в едно 
с острота по цялата повърхност на лещата. отчитат се индивидуални 
параметри, осигуряващи оптимално зрение на база изискванията на 
потребителя за позициониране на рамката.

потребители на еднофокусни лещи, които ценят висококачествените продукти, 
острото и контрастно зрение в каквато и посока да погледнат. За всички, 
които са отворени към новите тенденции. За всички, които обожават факта, че 
лещите са съобразени с личния им стил, избор на рамка и начин на носене.

остро и неограничено зрение във всички посоки
• Точен фокус, липса на деформация, контрастно зрение дори в периферните 

зони на лещата
• естествено и ясно зрение по всяко време
• идеални за модерни, динамични личности

нашеТо 
оБещание

За Кого

предимсТВа  
За КлиенТа


