CONHECENDO A SUPERIORIDADE DOS

PRODUTOS VARILUX

O PRODUTO MAIS COMPLETO DA LINHA VARILUX®.
A UNIÃO PERFEITA DAS NOSSAS MELHORES TECNOLOGIAS.
QUALIDADE VARILUX®

95%

96%

88%

74%

de satisfação na
visão geral1

de satisfação na
visão dinâmica 1

de satisfação na
visão de perto1

de preferência em
relação às lentes
2

anteriores
1. % de usuários 'satisfeitos' ou 'muito satisfeitos' (entre os entrev istados: n = 170/172 ou 171/172 dependendo dos itens)
2. % de usuários que classificam sua satisfação geral como "Melhor" ou "Claramente melhor" com Varilux® X series® (entre os entrev istados: n = 168/172)

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux® Xclusive® é indicado para quem busca alta tecnologia e ultra personalização para uma melhor performance v isual e
proteção dos olhos. Ampla v isão de perto, v isão nítida e transições suav es em qualquer distância com a captura simultânea de cada
detalhe ao seu redor. Produto exclusiv o das Óticas Varilux® Especialista.

BENEFÍCIOS
VISÃO EXPANDIDA

REDUÇÃO DAS DISTORÇÕES

SINCRONIA VISUAL

NITIDEZ

A tecnologia Xtend® expande
o foco em um raio de 40 a
70cm ampliando a visão de
perto em profundidade.

A tecnologia Nanoptix® reduz
o efeito de flutuação em até
90%, proporcionando melhor
estabilidade de imagem.

A tecnologia Synchroneyes®
otimiza a visão binocular,
amplia o campo visual e
diminui a movimentação
horizontal da cabeça.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

PROTEÇÃO LUZ AZUL

OLHO DOMINANTE

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

A tecnologia 4D Technology®
utiliza a referência do olho
dominante para trazer maior
velocidade no tempo de
resposta visual.

Análise do comportamento
visual para um design
personalizado e um
desempenho superior em
múltiplas atividades ao
alcance das mãos.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®, com o
melhor combate aos reflexos e a
maior transparência da categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

MARROM

VERDE

Orma®: cinza/marrom/v erde | Airwear®: cinza/v erde | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO

Sem produtos comparáveis.

2

UM DOS PRODUTOS MAIS COMPLETO DA LINHA VARILUX®.
MAIS UMA COMBINAÇÃO PERFEITA DAS NOSSAS MELHORES TECNOLOGIAS EM UMA SÓ LENTE.
QUALIDADE VARILUX®

95%

96%

88%

74%

de satisfação na
visão geral1

de satisfação na
visão dinâmica 1

de satisfação na
visão de perto1

de preferência em
relação às lentes
2

anteriores
1. % de usuários 'satisfeitos' ou 'muito satisfeitos' (entre os entrev istados: n = 170/172 ou 171/172 dependendo dos itens)
2. % de usuários que classificam sua satisfação geral como "Melhor" ou "Claramente melhor" com Varilux® X series® (entre os entrev istados: n = 168/172)

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux® X 4D® é indicado para quem busca alta tecnologia e personalização para uma melhor performance v isual e proteção dos
olhos. Ampla v isão de perto, v isão nítida e transições suav es em qualquer distância com a captura simultânea de cada detalhe ao seu
redor.

BENEFÍCIOS
VISÃO EXPANDIDA

REDUÇÃO DAS DISTORÇÕES

SINCRONIA VISUAL

NITIDEZ

A tecnologia Xtend® expande
o foco em um raio de 40 a
70cm ampliando a visão de
perto em profundidade.

A tecnologia Nanoptix® reduz
o efeito de flutuação em até
90%, proporcionando melhor
estabilidade de imagem.

A tecnologia Synchroneyes®
otimiza a visão binocular,
amplia o campo visual e
diminui a movimentação
horizontal da cabeça.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

PROTEÇÃO LUZ AZUL

OLHO DOMINANTE

PERSONALIZAÇÃO

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

A tecnologia 4D Technology®
utiliza a referência do olho
dominante para trazer maior
velocidade no tempo de
resposta visual.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®, com o
melhor combate aos reflexos e a
maior transparência da categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

MARROM

VERDE

Orma®: cinza/marrom/v erde | Airwear®: cinza/v erde | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux iD MyStyle V+

SmartLife Progressive Individual

Lente personalizada, com campos de visão projetados
individualmente de acordo com o perfil de cada usuário.

Adaptação rápida, menor sensação de desfoco nas áreas de
longe da lente, baixo nível de desfoco para distâncias de perto e
intermediário.
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MAIS UMA COMBINAÇÃO PERFEITA DAS NOSSAS MELHORES TECNOLOGIAS EM UM SÓ PRODUTO.
QUALIDADE VARILUX®

95%

96%

de satisfação na

de satisfação na

visão geral

1

visão dinâmica

88%

74%

de satisfação na

1

de preferência em
relação às lentes
2
anteriores

1

visão de perto

1. % de usuários 'satisfeitos' ou 'muito satisfeitos' (entre os entrev istados: n = 170/172 ou 171/172 dependendo dos itens)
2. % de usuários que classificam sua satisfação geral como "Melhor" ou "Claramente melhor" com Varilux® X series® (entre os entrev istados: n = 168/172)

PARA QUEM OFERECER?
o Varilux® X track® é indicado para quem busca alta tecnologia e personalização para uma melhor performance v isual e proteção dos
olhos. Ampla v isão de perto, v isão nítida e transições suav es em qualquer distância com a captura simultânea de cada detalhe ao seu
redor. Produto exclusiv o das Óticas Varilux® Especialista,

BENEFÍCIOS
VISÃO EXPANDIDA

REDUÇÃO DAS DISTORÇÕES

SINCRONIA VISUAL

NITIDEZ

A tecnologia Xtend® expande
o foco em um raio de 40 a
70cm ampliando a visão de
perto em profundidade.

A tecnologia Nanoptix® reduz
o efeito de flutuação em até
90%, proporcionando melhor
estabilidade de imagem.

A tecnologia Synchroneyes®
otimiza a visão binocular,
amplia o campo visual e
diminui a movimentação
horizontal da cabeça.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

PROTEÇÃO LUZ AZUL

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

Análise do comportamento
visual para um design
personalizado e um
desempenho superior em
múltiplas atividades ao
alcance das mãos.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

MARROM

VERDE

Orma®: cinza/marrom/v erde | Airwear®: cinza/v erde | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux iD LifeStyle 3i

SmartLife Progressive Superb

Lentes personalizadas, desenvolvidas para atender aos mais
variados perfis, seja ele urbano, dinâmico ou para atividades
internas.

Adaptadas à fisiologia dos usuários com a combinação ideal do
sistema olho-lente-armação.
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ENTRAR NA LINHA VARILUX® X SERIES® E APROVEITAR AS NOSSAS MELHORES TECNOLOGIAS PARA UMA
PERFORMANCE VISUAL SUPERIOR.
QUALIDADE VARILUX®

95%

96%

de satisfação na

de satisfação na

visão geral

1

visão dinâmica

88%

74%

de satisfação na

1

de preferência em
relação às lentes
2
anteriores

1

visão de perto

1. % de usuários 'satisfeitos' ou 'muito satisfeitos' (entre os entrev istados: n = 170/172 ou 171/172 dependendo dos itens)
2. % de usuários que classificam sua satisfação geral como "Melhor" ou "Claramente melhor" com Varilux® X series® (entre os entrev istados: n = 168/172)

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux® X design® é indicado para quem busca alta tecnologia e personalização para uma melhor performance v isual e proteção
dos olhos. Ampla v isão de perto, v isão nítida e transições suav es em qualquer distância com a captura simultânea de cada detalhe ao
seu redor. O melhor inv estimento para entrar na Linha Varilux® X Series®.

BENEFÍCIOS
VISÃO EXPANDIDA

REDUÇÃO DAS DISTORÇÕES

SINCRONIA VISUAL

A tecnologia Xtend® expande
o foco em um raio de 40 a
70cm ampliando a visão de
perto em profundidade.

A tecnologia Nanoptix® reduz
o efeito de flutuação em até
90%, proporcionando melhor
estabilidade de imagem.

A tecnologia Synchroneyes®
otimiza a visão binocular,
amplia o campo visual e
diminui a movimentação
horizontal da cabeça.

NITIDEZ

PROTEÇÃO LUZ AZUL

PERSONALIZAÇÃO

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

MARROM

VERDE

Orma®: cinza/marrom/v erde | Airwear®: cinza/v erde | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux iD LifeStyle V+

SmartLife Progressive Plus

Design de acordo com o perfil do usuário. Lentes Bi-Asféricas e
Atóricas. O desenho ideal de acordo com o seu perfil.

Lentes otimizadas. Ótica de precisão em qualquer tipo de
armação.
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VEJA AS IMAGENS MAIS ESTÁVEIS REDUZINDO A PERDA DE EQUILÍBRIO CAUSADA PELAS DISTORÇÕES
VISUAIS.
QUALIDADE VARILUX®

até

50%

até

de redução no efeito
de flutuação1

50%

de controle das distorções
de imagem melhorando
a nitidez1

1. Quando comparado às lentes multifocais comuns do mercado.

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux® E series® é indicado para quem busca v isão nítida em todas as distâncias e adaptação v isual extremamente fácil. Sua
principal tecnologia proporciona uma visão estável, mesmo em movimento.

BENEFÍCIOS
REDUÇÃO DAS DISTORÇÕES

NITIDEZ

PROTEÇÃO LUZ AZUL

PERSONALIZAÇÃO

A tecnologia Nanoptix® reduz
o efeito de flutuação em até
50%, proporcionando melhor
estabilidade de imagem.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

MARROM

VERDE

Orma®: cinza/marrom/v erde | Airwear®: cinza/v erde | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux iD LifeStyle

SmartLife Progressive Pure

Primeiro nível de personalização. Lentes Bi-Asféricas e Atóricas. O
primeiro passo para uma lente personalizada.

Visão nítida, clara e confortável com desempenho superior para o
mundo digital, seja qual for o desafio que nossos olhos enfrentam
hoje em dia.
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OTIMIZAÇÃO DO CORREDOR PROGRESSIVO E VISÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, MESMO EM BAIXA
LUMINOSIDADE.
QUALIDADE VARILUX®

até

50%

até

a mais de sensibilidade
ao contraste versus sua
versão tradicional

30%

de ampliação nos
campos visuais versus
sua versão tradicional

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux Physio 360º® 3.0 é indicado para quem tem um estilo de v ida dinâmico e que busca uma visão excelente em diferentes
distâncias. Nitidez imediata e adaptação fácil em div ersos ambientes.

BENEFÍCIOS
VISÃO BINOCULAR

NITIDEZ

PROTEÇÃO LUZ AZUL

PERSONALIZAÇÃO

Corrige as diferenças dos
olhos fazendo com que
trabalhem juntos. Proporciona
uma transição suave e
favorece principalmente o
corredor intermediário.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

Orma®: cinza/v erde/extractiv e cinza | Airwear®: cinza | Stylis® 1.67: cinza

VERDE

EXTRACTIVE
CINZA

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux Wide Premium VXT | Hoyalux Wide Pro VXT

Progressive SmartLife Essential

Máximo conforto visual e um excelente campo de leitura.
Oferecendo melhor visão para longe, maior equilibrio entre os
campos e quatro opções de altura de montagem.

Visão nítida com desempenho superior para o mundo digital.
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NOSSA ÚLTIMA GERAÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS ERGONÔMICAS PARA O CONFORTO DA VISÃO
DURANTE O DIA TODO.
QUALIDADE VARILUX®

97%

93%

91%

dos usuários se
adaptaram às lentes
em 2 dias1,2

dos usuários tiveram
uma postura mais
natural do que com

de satisfação em

seu par habitual

80%
6,7

atividades diárias

1,3,4

até

dos usuários de
multifocais da
concorrência
preferiram o Varilux
Comfort Max

46%

a mais de zona de
visão útil quando
comparado ao
Varilux Comfort 360º
3.0

1,5

1. Varilux® Co mfo rt M ax : Estudo de co nsumido res em situaçõ es em vida real e situaçõ es chave – FRA NCE – 2020 (n=84 usuário s de LP ) | 2. Usuário s esco lhem entre: ‘ Imediatamente’ , ‘ Só M inuto s ’ , ‘ So mente Ho ras’ , ‘ 1o u 2 dias’ , ‘ 3 a 5 dias’ ,
‘ mais que 5 dias’ , ‘ A inda não esto u aco stumado a elas’ – N=84/84 | 3. Usuário s co mpararam sua ‘ po stural em geral' ao s seus ó culo s habituais numa escala de 4 po nto s de ‘ muito meno s natural’ a ‘ muito mais natural' – % de muito mais natural'
o u 'mais natural' – N=84/84 | 4. Usuário s esco lheram entre uma escala de co nco rdância de 4 po nto s desde ‘ disco rdo co mpletamente’ a ‘ co nco rdo co mpletamente’ – % usuário s que respo nderam ‘ co nco rdo de alguma fo rma’ o u ‘ co nco rdo
co mpletamente’ – N=84/84 | 5. Usuário s avaliaram sua preferência numa escala de 5 po nto s desde‘ Eu prefiro muito meus ó culo s anterio res ' até ‘ Eu prefiro muito o s ó culo s do estudo ' - % de ‘ Eu prefiro um po uco o s ó culo s do estudo ' & ‘ Eu
prefiro muito o s ó culo s do estudo ' - N=49/84 usuário s de LP de desenho s co nco rrentes direto s | 6. Varilux Co mfo rt M ax – Entre no vo s usuário s de LP – Euro syn – FR – 2019 – N=53 | 7. M édia de %T2B em cada situação , NOVOS usuário s de LP
(Lentes P ro gressivas) que respo nderam ‘ Satisfeito s” o u ‘ M uito satisfeito s' – numa escala de satisfação de 6 po nto s , de 'Não satisfeito de fo rma alguma' a ‘ muito satisfeito ' – num 5 situaçõ es de vida real ( Tempo pro lo ngado num co mputado r
N=53/53, Dirigindo N=41/53, Transpo rte P úblico N=23/53, Fazendo co mpras N=45/53, DIY N=25/53)

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux Comfort® Max é indicado para quem está v iv enciando a sua primeira experiência com lentes multifocais ou para já usuários
que buscam conforto e rápida adaptação. Sua tecnologia principal amplia o campo da visão de perto e intermediária, aumentando o
número de posturas possív eis na hora de focar um mesmo objeto.

BENEFÍCIOS
FLEXIBILIDADE POSTURAL

NITIDEZ

PROTEÇÃO LUZ AZUL

PERSONALIZAÇÃO

Aumento da Flexibilidade
Postural. Perfil ideal de
progressão da lente e design
adaptado à prescrição única
do usuário para a ampliação
da zona útil de visão.

A W.A.V.E. Technology®
controla as aberrações e
proporciona até 50% a mais
de nitidez, mesmo com baixa
luminosidade.

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

Personalização de acordo
com os 5 parâmetros da
armação¹ e o percorrer dos
olhos pela lente,
proporcionando campos
visuais 5x mais precisos.

1. Distância naso-pupilar, Altura de montagem, Ângulo pantoscópico, Ângulo de curv atura e Distância v értice

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

Tratamento antirreflexo
com boa transparência,
facilidade de limpeza e
preço acessível.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

Orma®: cinza/v erde/extractiv e cinza | Airwear®: cinza | Stylis® 1.67: cinza

VERDE

EXTRACTIVE
CINZA

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux Wide Pro BKS | Hoyalux Wide VXT

Progressive Classic

Campo de visão para perto 10% maior, máximo conforto visual e
um excelente campo de leitura. Simetria horizontal otimizada, que
oferece melhor visão para longe.

A lente progressiva ZEISS que oferece muito mais do que os olhos
veem. Alta qualidade com preço acessível.
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A REFERÊNCIA EM LENTES MULTIFOCAIS DO SETOR ÓPTICO EM SUA VERSÃO TRADICIONAL.
PARA QUEM OFERECER?
O Varilux Comfort® é indicado para quem busca uma adaptação fácil às lentes multifocais, com a qualidade Varilux por um preço
acessív el.

BENEFÍCIOS
COMFORTO

FOCO

TRANSIÇÃO SUAVE

Proporciona um excelente
conforto postural.

Possui uma focagem mais
rápida e fácil.

Transição suave entre todas
zonas de visão.

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

Tratamento antirreflexo
com boa transparência,
facilidade de limpeza e
preço acessível.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NA COR

CINZA

Orma®: cinza | Airwear®: cinza | Stylis® 1.67: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux Wide BKS

Progressive Light 3Dv

Conforto, fácil e rápida adaptação para quem está começando
a utilizar lentes progressivas.

Corredor variável para adapação precisa das lentes a qualquer
tamanho de armação, dando o valor de altura de encaixe e
tamanho de armação.
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O VARILUX® ACESSÍVEL A TODOS.
QUALIDADE VARILUX®

até

30%

de ampliação nos
campos visuais versus sua
versão tradicional

PARA QUEM OFERECER?
O Varilux Liberty 3.0® é para quem procura uma v isão nítida em todas as distâncias. Sua principal tecnologia traz nitidez de v isão de
longe, intermediária e perto de maneira confortáv el.

BENEFÍCIOS
CORREDOR DE VISÃO

PROTEÇÃO LUZ AZUL

A tecnologia PathOptimizer®
trabalha o corredor
progressivo para melhor
aproveitamento
especialmente da posição do
campo de perto.

Somente a tecnologia Blue
UV® Filter filtra seletivamente a
luz azul, bloqueando a parte
prejudicial e deixando passar
apenas a luz azul benéfica.

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

Tratamento antirreflexo
com boa transparência,
facilidade de limpeza e
preço acessível.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NAS CORES

CINZA

Orma®: cinza/v erde/extractiv e cinza | Airwear®: cinza

VERDE

EXTRACTIVE
CINZA

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux Wide BKS

Progressive Light 3Dv

Conforto, fácil e rápida adaptação para quem está começando
a utilizar lentes progressivas.

Corredor variável para adapação precisa das lentes a qualquer
tamanho de armação, dando o valor de altura de encaixe e
tamanho de armação.
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O VARILUX® ACESSÍVEL A TODOS NA SUA VERSÃO TRADICIONAL.
PARA QUEM OFERECER?
O Varilux Liberty® é indicado para quem busca a qualidade de um produto Varilux® com um preço acessív el. Visão confortáv el e
natural com transições suav es entre todas as zonas da v isão.

BENEFÍCIOS
CUSTO BENEFÍCIO

FOCO

TRANSIÇÃO SUAVE

A qualidade Varilux® por um
preço acessível.

Possui uma focagem rápida e
fácil.

Transição suave entre todas
zonas de visão.

ANTIRREFLEXOS

Topo da família Crizal®,
com o melhor combate
aos reflexos e a maior
transparência da
categoria.

A qualidade de Crizal® e
os principais benefícios de
um antirreflexo, com um
preço mais acessível.

A eficácia do antirreflexo
Crizal® associada ao filtro
seletivo contra luz azul
nociva.

As melhores propriedades
antirreflexo com camadas
superiores
antiembaçamento.

Crizal® de qualidade
premium, com a proteção
aos 5 inimigos da visão e
alta performance.

Tratamento antirreflexo
com boa transparência,
facilidade de limpeza e
preço acessível.

IDEAL COM
A melhor tecnologia em lentes fotosenssíveis
para o controle da luminosidade dos
ambientes. Permite que somente a
quantidade certa de luz chegue aos olhos,
garantindo mais qualidade, saúde e conforto
visual.

DISPONÍVEL NA COR

CINZA

Orma®: cinza/v erde/extractiv e cinza | Airwear®: cinza

COMPARATIVO
HOYA

ZEISS

Hoyalux GP

Progressive Light 3D

Visa atender a todos os segmentos do setor óptico, seguindo os
padrões internacionais HOYA.

Otimização binocular para melhor percepção do espaço 3D e
distâncias calculadas usando a potência da adição, curva base e
DP.
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TRADICIONAL

DIGITAL

SERIES

RESUMO DOS PRODUTOS

ZEISS

HOYA

Varilux® Xclusiv e®

-

-

Varilux® X 4D®

SmartLife Progressiv e I ndiv idual

Hoyalux iD MyStyle V+

Varilux® X track®

SmartLife Progressiv e Superb

Hoyalux LifeStyle 3i

Varilux® X design®

SmartLife Progressiv e Plus

Hoyalux iD LifeStyle V+

Varilux® E series®

SmartLife Progressiv e Pure

Hoyalux iD LifeStyle

Varilux Physio 360º® 3.0

Progressiv e SmartLife Essential

Hoyalux Wide Premium VXT

Varilux Physio 360º® 3.0

Progressiv e SmartLife Essential

Hoyalux Wide Pro VXT

Varilux Comfort® Max

Progressiv e Classic

Hoyalux Wide Pro BKS

Varilux Comfort® Max

Progressiv e Classic

Hoyalux Wide VXT

Varilux Liberty 360º® 3.0

Progressiv e Light 3Dv

Hoyalux Wide BKS

Varilux Comfort®

Progressiv e Light 3Dv

Hoyalux Wide BKS

Varilux Liberty®

Progressiv e Light 3D

Hoyalux GP

Varilux Liberty®

Progressiv e GT2

Hoyalux GP

DIFERENCIAIS ESSILOR

LINHA SERIES
XTEND®

Visão de perto ampliada em profundidade e foco expandido em um raio de 40 a 70 cm.

NANOPTI X®

Menor curv atura da lente, reduzindo assim, o efeito de flutuação.

SYNCHRONEYES®

Otimização da v isão binocular gerando menor mov imento de cabeça.

W.A.V.E. TECHNOLOGY®

Controle das aberrações e até 50% a mais de nitidez, mesmo com baixa luminosidade.

BLUE UV® FI LTER

Filtro seletiv o da luz azul com bloqueio da parte nociv a, deixando passar apenas a luz azul benéfica.

4D TECHNOLOGY®

Referência do olho dominante para uma maior v elocidade de resposta v isual.

ESSI LOR FI T® EYECODE®

Personalização das medidas, considerando a armação e os mov imentos oculares.

CVP

Design personalizado para um desempenho superior em múltiplas ativ idades.

LINHA DIGITAL
BI NOCULAR BOOSTER®
FLEX OPTI M

TM

Correção da diferença dos olhos e fav orecimento principalmente do campo intermediário.
Perfil ideal de progressão da lente, design adequado à prescrição e aumento da zona útil de v isão.

PATH OPTI MI ZER®

Trabalha o corredor progressiv o fav orecendo principalmente o campo de perto.

W.A.V.E. TECHNOLOGY®

Controle das aberrações e até 50% a mais de nitidez, mesmo com baixa luminosidade.

BLUE UV® FI LTER

Filtro seletiv o da luz azul com bloqueio da parte nociv a, deixando passar apenas a luz azul benéfica.

ESSI LOR FI T® EYECODE®

Personalização das medidas, considerando a armação e os mov imentos oculares.

LINHA TRADICIONAL
COMFORTO

Campo de v isão amplo com excelente conforto postural.

FOCO

Focagem rápida e fácil, auxiliando na adaptação.

TRANSI ÇÕES SUAVES

Transições suav es entre as áreas da v isão, oferencendo um v isão mais natural.
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ANTIRREFLEXOS

ZEISS

HOYA

Crizal® Prev encia®

DuraVision Blue Protect UV

LongLife + Blue Control

Crizal® Sapphire®

DuraVision Platinum UV

Long Life

-

-

NO-Risk + Blue Control

Crizal® Forte UV®

DuraVision Silv er UV

NO-Risk

Crizal® Easy UV®

DuraVision Chrome UV

Clean Extra

Optifog®

-

-

Trio Easy Clean®

MAR

-

PROTEÇÃO TOTAL CONTRA

RAIOS UV

REFLEXOS

RAIOS UV

REFLEXOS

RAIOS UV

REFLEXOS

RAIOS UV

REFLEXOS

RAIOS UV

LUZ AZUL
NOCIVA

LUZ AZUL
NOCIVA

LUZ AZUL
NOCIVA

LUZ AZUL
NOCIVA

EMBAÇAMENTO

ARRANHÕES

POEIRA

ÁGUA

MANCHAS

ARRANHÕES

POEIRA

ÁGUA

MANCHAS

ARRANHÕES

POEIRA

ÁGUA

MANCHAS

ARRANHÕES

POEIRA

ÁGUA

MANCHAS

REFLEXOS

ARRANHÕES

MANCHAS

POEIRA

COR

MARCA

RESIDUAL

DIGITAL

COR

MARCA

RESIDUAL

DIGITAL

COR

MARCA

RESIDUAL

DIGITAL

COR

MARCA

RESIDUAL

DIGITAL

COR RESIDUAL

LENÇO SMART

VERDE AMARELO

TEXTILE

EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA

RAIOS UV

REFLEXOS

POEIRA

ARRANHÕES

MANCHAS

COR RESIDUAL
VERDE
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Principal dest aque

Varilux®, Varilux® Series®, Varilux® Xclusiv e®, Varilux® X 4D®, Varilux® X track®, Varilux® X design®, Varilux® E series®, Varilux Physio 360º® 3.0, Varilux Comfort® Max, Varilux Comfort®, Varilux
Liberty 360º® 3.0, Varilux Liberty®, Blue UV®, Crizal Sapphire®, Crizal Forte® UV, Crizal Easy® UV, Crizal Prev encia®, Optifog®, Xtend®, Nanoptix®, SynchronEyes®, Binocular Booster®, 4D
Technology®, W.A.V.E. Technology®, Path Optimizer®, Essilor Fit® Eyecode®, Essilor Stylis®, Essilor Airwear® e Orma® são marcas registradas da Essilor International. Transitions® é uma marca
registrada e o logotipo Transitions, Lentes inteligentes para controle de luz, Luz sob controle são marcas da Transitions Optical Inc., utilizadas sob licença da Transitions Optical Limitada.
Desempenho fotossensív el é influenciado pela temperatura, exposição dos raios UV e material da lente. ©2021 Essilor International. Fotos meramente ilustrativ as.
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