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Оптичен магазин

Живей 
хармонично

Грижим се за Вашето 
зрение
При създаването на прогресивните лещи Balansis са 

използвани най-съвременните технологии и е взет предвид 

клиентският опит. Лещите са направени от лек и устойчив 

материал, който може да бъде завършен с премиум 

антирефлексни покрития за лесно почистване и изключителна 

устойчивост на надрасквания.

Въпреки всичко е препоръчително да посетите Вашия 

очен специалист след няколко месеца, за да сте сигурни, 

че избраните лещи са точно за Вас. Важно е да се грижите 

внимателно за очилата си, за да можете да се възползвате 

максимално от техните качества.

•	 Винаги използвайте и двете си ръце, за да сложите или  

свалите очилата си. Хващайте ги за двете дръжки като 

прилагате еднакво усилие

•	 Винаги почиствайте както лещите, така и рамката

•	 Поставяйте очилата винаги с лещите в посока нагоре

Искате да знаете повече 
за Balansis?
Бихме се радвали да Ви разкажем повече за уникалните 

характеристики на тези лещи и как могат да Ви помогнат 

да водите хармоничен живот. Винаги сме насреща за  

консултация.

Насладете се на 
комфорта на Balansis



Комфортно зрение
Balansis са новите мултифокални лещи на Hoya. Те осигуряват 

комфортно и стабилно зрение във всички посоки. С Balansis 

концепцията за хармоничен живот ще придобие истински 

смисъл. 

Звучи ли Ви познато?

Открийте Balansis и се 
възползвайте

"Светът изглежда странно щом погледна 
в краищата на лещата."
Гледането на тенис мач или работата дълго време на 

смартфон или таблет може да доведе до замъглено зрение и 

чувство за неспокойство. Balansis елиминира тези проблеми. 

С тях още от първия ден ще се насладите на ясно зрение и 

чувство за спокойствие.

"Когато изкачвам или слизам стълбите  
се чувствам сякаш вървя по въжен мост."
Изкачването на стълби може да бъде предизвикателство ако 

Вашите очила са неподходящи. Стълбите изглеждат плаващи, 

което Ви дава чувство за нестабилност. Ето защо Balansis 

са разработени със Stable View Enhancer, което гарантира 

стабилни образи в динамични  

ситуации.

Спокойствие
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Не виждам ясно по цялата повърхност на лещата.

Ненарушено зрение по цялата повърхност на лещата

Изпитвам трудности при намирането на зоната за близко.

Безпроблемно фокусиране при работа с дигитални 
устройства и при четене

Чувствам нестабилност при изкачването и слизането  
на стълби.

Чувство за сигурност при движение, изкачване и  
слизане по стълби.

Вътрешната увереност 

и баланс стават все по-

важни в натовареното ни 

ежедневие, а носенето на 

подходящите мултифокални 

лещи може да изиграе 

ключова роля за това. 

Ясното зрение и мекото 

преминаване между близко 

и далеч са решаващи за 

нашето настроение.


