
Żyj w świetle

Zobacz świat w najlepszym świetle 
z nową gamą adaptujących się 

soczewek Transitions®.

(1) Transitions Consumer Brand Health Monitor, przeprowadzony w 15 krajach na świecie  
wśród ponad 4000 użytkowników Transitions przez MSW-ARS, niezależną firmę badawczą,  
od 2012 do 2014.

(2) Transitions Optical, Inc. Real World Measurements, (2011). W samochodzie aktywacja zależy 
od temperatury, pozycji kierowcy, kształtu przedniej szyby samochodowej oraz właściwości 
transmisyjnych przedniej i bocznych szyb. 

(3) Test podwójnie ślepej próby przeprowadzony w Brazylii (Expertise, 2014), Hiszpanii (Ifop, 2014) 
i USA (Pinnacle Marketing, 2009); N=474, %T2B

(4) Nowy współczynnik wynaleziony przez Essilor, zatwierdzony przez podmiot niezależny,  
certyfikujący całkowitą ochronę przed UV soczewki. E-SPF=25 dla wszystkich soczewek 
Transitions z Crizal Forte UV.

Tylko właściwości soczewki: E-SPF nie uwzględnia bezpośredniej ekspozycji oka, która zależy od 
czynników zewnętrznych (morfologia twarzy użytkownika,  kształt oprawki, pozycji użytkownika 
...). Pomiary przeprowadzone przez podmiot niezależny - USA - 2011. 

Więcej informacji na www.essilor.pl

© Essilor International – Luty 2015. Essilor, Crizal, E-SPF, E-SPF 25, E-SPF 50+ 
są znakami handlowymi Essilor International. Transitions i the swirl, Transitions 
Signature, Transitions XTRActive oraz Chromea7 są znakami handlowymi 
Transitions Optical Inc. Na właściwości fotochromowe wpływają temperatura, 
ekspozycja UV oraz materiał, z którego wykonana jest soczewka.

Zaawansowana 
Ochrona Wzroku

Zawsze łącz soczewki Transitions z powłoką 
Crizal, aby chronić swój wzrok przed odblaskami, 
zarysowaniami, brudem, kurzem, wodą i UV. 

Wszystkie soczewki Transitions z powłoką Crizal 
mają indeks E-SPF 25 chroniący oczy 25 razy lepiej 
niż bez ochrony (indeks E-SPF nie uwzględnia 
bezpośredniej ekspozycji oka na światło spoza 
soczewki).4 

Dlaczego soczewki 
Transitions®?

Soczewki Transitions® automatycznie dopasowują 
się do zmiennych warunków oświetlenia,  
więc możesz widzieć najlepiej, niezależnie od tego, 
czy jesteś w pomieszczeniu, czy na zewnątrz.  

Soczewki Transitions uwolnią Cię od problemu 
ciągłej zmiany okularów na przeciwsłoneczne,  
gdy wychodzisz na zewnątrz , chroniąc Twoje 
oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Wypróbuj, 
a pokochasz je
Ponad 90% użytkowników 
soczewek Transitions, 
kupiłoby je ponownie.1

szarozielonym
Bardziej naturalne widzenie 

i poprawiony kontrast

Teraz dostępne w 3 kolorach:

brązowym
Najlepszy kontrast i poprawiona 

percepcja kolorów

szarym
Neutralny kolor dla najbardziej 

naturalnego widzenia



Dowiedz się, która 
soczewka Transitions® jest 
odpowiednia dla Ciebie

Transitions® XTRActive®

Transitions® Signature™

Pokochasz je, jeśli:

• przebywasz na przemian w pomieszczeniach 

i  na zewnątrz

• potrzebujesz w pełni przejrzystych soczewek 

w pomieszczeniach

• chcesz widzieć komfortowo na zewnątrz

Pokochasz je, jeśli:

• spędzasz dużo czasu na zewnątrz

• jeździsz samochodem dłużej niż godzinę 

dziennie

• Twoje oczy są wrażliwe na światło

Soczewki do codziennego użytku zaprojektowane 

tak, by aktywowały się za szybą samochodu. 

Soczewki Transitions® XTRActive® są komfortowe 

w pomieszczeniach, na zewnątrz, a nawet 

w samochodzie. 

Reaktywne, jak jeszcze nigdy dotąd, soczewki 

Transitions® Signature™ VII zapewniają maksymalną 

przejrzystość w pomieszczeniach i komfortową 

ochronę przed światłem na zewnątrz.

Śladowe 
zabarwienie w 

pomieszczeniach

Ciemne 
na zewnątrz

Ekstrazaciemnienie 
ochronne na 

zewnątrz

Zaciemniają się 
w samochodzie

W pełni 
przejrzyste w 

pomieszczeniach

Nie aktywują się 
w samochodzie 


