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Висококачествени 
прогресивни лещи Hoyalux iD 
Вижте предимствата 

 + Отлична острота на зрението
 + Фокусиране без усилия
 + 100% стабилност при движение
 + Съобразени с начина Ви на живот и избраната рамка

Гарантирано качество
Задълбоченият анализ на потребителите, проведените 
клинични и потребителски изследвания, както и получената 
обратна връзка от клиентите  дава нов поглед върху 
нуждите на модерния потребител. Hoya гарантира, че всяка 
прогресивна леща Hoyalux iD е създадена и проверена чрез  
задълбочени симулационни и изследователски методи, 
наречени “Иновация базирана на хората”.  Тези иновативни 
методи гарантират възможно най-доброто изпълнение на 
Hoyalux iD.

Най-доброто 
предстои с Hoyalux iD

Ние се грижим за Вашето 
зрение
Прогресивните лещи Hoyalux iD са създадени чрез най-
модерните технологии и оборудване. Съобразени са 
с индивидуалните нужди на клиентите. Произведени 
са от лек, издръжлив материал и са завършени с най-
висококачествените антирефлексни покрития, които 
гарантират изключителна издръжливост на надрасквания и 
лесно почистване. Независимо от прецизното качество на 
диоптричите стъкла, препоръчваме да посещавате Вашия 
очен специалист в интервал от няколко месеца. Важно е 
да спазвате някои основни правила, за да сте доволни от 
очилата си:

 + Винаги поставяйте и слагайте очилата си с две ръце
 + Дръжте очилата си за моста, не за дръжките
 + Почиствайте както лещите, така и рамките
 + Поставяйте очилата си винаги с лещите в посока нагоре.
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Вижте света по нов начин
Насладете се на всеки свой ден с висококачествените 
прогресивни лещи Hoyalux iD. 100% персонализираният 
дизайн на лещите осигурява ясно и естествено зрение 
във всички посоки, широко зрително поле без странични 
аберации и мек преход между зоните. Запознайте се с 
целия спектър прогресивни лещи Hoyalux iD, за да откриете 
правилните лещи за Вас, отговарящи на Вашите нужди и 
изисквания.

Съобразени с начина Ви на 
живот
За да посрещне индивидуалните нужди на всеки потребител, 
Hoya разработва и предлага богата гама дизайни на серията 
Hoyalux iD. Важен фактор при избора на най-добрия дизайн 
е начинът Ви на живот. Вашият очен специалист ще Ви 
препоръча най-подходящите лещи за ясно и остро зрение. 
От значение са предишният Ви опит с мултифокални лещи, 
времето, което прекарвате навън и вътре, ежедневните Ви 
задължения, предпочитанията Ви за рамка. Създадени за Вас

При избора на лещи, очният Ви специалист ще вземе 
предвид както зрителната Ви корекция, така и основни 
навици в ежедневието Ви. Начинът, по който предпочитате 
да носите новите си очила ще бъде отчетен със специално 
оборудване и софтуер. С получените данни, лещите Ви ще 
бъдат калкулирани съобразно индивидуалните Ви нужди 
и специфики на носене. По този начин новите Ви лещи ще 
бъдат съобразени с всичките Ви индивидуални изисквания - 
гаранция за естествено, стабилно и кристално ясно зрение.

С усет към детайла
Технологията Hoyalux iD е основана на разбирането, че 
няма две напълно идентични очи. Дори и най-малката 
разлика между тях може да доведе до оплаквания  - умора, 
главоболие и др.  Дизайнът на Hoyalux iD отчита тази разлика 
и като резултат получавате стабилно и с по-добра дълбочина 
зрение, фокусиране без усилие.

Balanced View Control
Благодарение на технологията “Balanced View Control” ще се 
радвате на зрение и възприятия без странични аберации. 
Прилгането й ще Ви осигури мек и безпроблемен преход 
между зоните, без неприятния “плуващ” ефект, който се 
усеща най-вече при изкачване и слизане по стълби. С 
други думи, каквото и да правите, използвайки Hoyalux iD 
и неговия Balanced View Control, Вие винаги ще имате 
стабилно, ясно и фокусирано зрение.


