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ОБРАБОТКА

FREEFORM 
КАЛКУЛАЦИЯ & 

+ редуцира движението на очите

+ минимализира визуалната дисторсия

+ увеличена зрителна яснота, дори и в случай 
на различни стойности в рецептата между 
дясно и ляво око

+ подобрява възприятието в дълбочина

+ подобрено фокусиране при преход между 
зоните по време на динамични занимания, дори 
и при използване на дигитални устройства.

+ значително редуциране на периферната 
дисторсия

+ Безпрецедентно широки зрителни полета на 
всички разстояния

+ Улеснява бързото свикване с прогресивните 
лещи

+ Оптимизирани средни зони за комфортна 
работа с дигитални устройства

+ Уникален метод за консултация от Hoya, който 
гарантира 100% персонализация за нуждите на 
всеки един потребител.
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ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ?

И все още не сме споменали за света 
отвъд тези екрани.

Знаете ли, че повечето от нас прекарват 
средно от 8 до 10 часа на ден взирайки се 

1в различни дигитални устройства?  Като 
резултат настъпва раздразнение в очите, 
зрението се замъглява, да не споменаваме 
за главоболието и болките в гърба, врата и 
рамената. 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
ТОЧНО ЗА ВАС

Знаехте ли, че индивидуализираните лещи 
съобразени точно с Вашите нужди могат 
значително да повишат качеството на 
живота Ви?

+ Изключително ясно зрение

+ По-лесно фокусиране между близка и 
далечна дистанция с по-малко движения на 
главата

+ Стабилно зрение по всяко време, особено 
при употреба на дигитални устройства 
като лап-топ и смартфон

+ Намаляват „плаващия“ ефект

+ Изключителен зрителен комфорт

+ Напълно съобразени с Вашите нужди за 
още по-лесна адаптация

ЛЕЩИТЕ СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ

Вие сте уникални. Вашите ежедневни 
дейности, работа, лични нужди и стил. И 
тогава идват и Вашите зрителни нужди. 
Вашата рецепта, зрителна история, 
предпочитания за рамка - всичко това се 
отнася конкретно за Вас.
И ако това не е достатъчно, има постоянно 
променящи се външни фактори, които имат 
значително влияние при избора на прогресивни 
лещи.

В основата си, носенето на очила винаги е било 
свързано със себеизразяването. Може би си 
мислите, че това се отнася до рамките, но не, 
всичко е свързано с лещите.

ДИГИТАЛНИЯТ 
СРЕЩУ 
РЕАЛНИЯ СВЯТ
Hoyalux iD MySelf е най-добрата 
персонализирана леща от Hoya досега. 
Комбинация от съвременни технологии и 
иновации базирани на опита. 100% 
индивидуализирано решение, за да осигури 
изключително комфортно зрение при 
изпълнение на ежедневните Ви дейности. 
Hoyalux iD MySelf Ви помага да бъдете 
най-добрата версия на самия себе си.

+ Бърза и лесна адаптация

+ Значително подобрени зони за близко и 
средно, без компромис в зоната за 
далеч

+ Лещите, които ще Ви помогнат да 
балансирате между реалния и 
дигиталния свят


