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Искате да научите повече 
за LifeStyle 3?
Бихме се радвали да Ви разкажем повече за уникалните 

характеристики на тези лещи и как могат да повишат 

качеството на Вашия живот. Винаги сме насреща за 

консултация.

Лещите, които отговарят на 

Вашия начин на живот

Грижим се за Вашето 
зрение
Въпреки, че Вашите лещи са произведени чрез най-

модерните технологии и завършени с висококачествени 

покрития, те все пак са уязвими. Важно е внимателно да ги 

почиствате и боравите с тях.

Полезни съвети

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

сложите очилата си.

•	 Съхранявайте очилата си в специален твърд калъф, 

осигурен от Вашия оптик.

•	 Оставяйте очилата си винаги с лещите посока нагоре.

•	 Бъдете внимателни с топлината. Не оставяйте очилата 

си на топли повърхности като печка или централното 

отопление, не ги оставяйте в колата, когато температурата 

навън е много висока.

•	    Агресивните субстанции могат перманентно да увредят 

Вашите лещи и рамка.

LifeStyle 3
Лесно като
1, 2, 3 
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Изберете дизайн

Лещи с дизайн за тези, които прекарват голяма част от деня 

си на закрито и в ежедневните си дейности фокусират обекти 

на не повече от една ръка разстояние. Например, ако обичате 

да четете или прекарвате голяма част от деня зад компютъра. 

LifeStyle 3 Indoor имат по-широка зона за близо, за да могат 

да бъдат фокусирани обектите в детайли.

Този дизайн е предназначен за хора, които са винаги в 

движение - независимо дали навън или на закрито, но 

също така обичат и да четат и да използват своите мобилни 

устройства.

Дизайн за тези, на които често им се налага да фокусират 

обекти наблизо и надалеч. Те водят активен начин на живот 

- спортуват или практикуват други активни дейности или 

просто обичат да бъдат навън, четат и използват дигитални 

устройства. LifeStyle 3 Outdoor има широки и ясни зрителни 

зони, когато гледате напред или надалеч. 

Лесно като 1,2,3
Работите много. Пътувате и работите навън. Четете книги 

в своето свободно време. Свидетел сте на дигиталната 

революция. Не позволявайте на зрението Ви да Ви забави, 

модерният начин на живот е предизвикателство за очите 

Ви. В търсене на баланс, който да работи за всички, Hoya 

достигна до заключението, че един дизайн не пасва на 

всички. 

Знаете ли, че подходящите лещи могат да повишат качеството 

на Вашия живот? Представяме Ви LifeStyle 3, лещите, които 

ще направят изпълнението на ежедневните Ви дейности 

лесно като 1,2,3.

Откриийте LifeStyle 3
Не правете компромис с качеството   
на живота си

Открийте предимствата на лещите с дизайн адаптиран точно 

за Вашия начин на живот:

•	 Кристално възприятие на изображението

•	 Комфортно и спокойно зрение във всякакви ситуации

•	 Точна корекция, следователно по-добро зрение

•	 Стабилно зрение по всяко време, особено при употребата 

на таблети и смартфони.

Адаптация 
Лесно като 1, 2, 3
Всеки път когато сменяте лещите си, мозъкът трябва да 

свикне с новия чифт. Генерално погледнато, адаптацията 

към нови мултифокални лещи може да варира от незабавно 

приемане до няколко дни.

Времето за адаптация се влияе от няколко фактора,  

главните са:

•	 Предписанието за близо и далеч

•	 Увеличение на диоптрите

•	 Предишен опит с прогресивни лещи

Не правете компромис с комфорта си; попитайте Вашия 

оптик кой дизайн на LifeStyle 3 отговаря най-точно на 

Вашия начин на живот. Премиум технологиите зад лещите  

LifeStyle 3 гарантират по-кратък период на адаптация.
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