< 0,1
0,1
0,16

Ver é tudo.
10 63 59 27 38

0,125
0,2
0,32

Ver é qualidade de vida.
02 54 60 81 43

0,16
0,25
0,4

Temos muito mais sensações com nossos olhos do que
com qualquer outro órgão sensorial.
36 75 82 94 19

0,2
0,32
0,5

Nós nos orientamos, comunicamos sem palavras, percebemos as formas e
as cores. Ver bem é simplesmente qualidade de vida.
23 78 17 91 04

0,25
0,4
0,63

A partir dos 40 anos de idade, a maioria das pessoas começa a perder a capacidade de
ver perfeitamente de perto, o que é um processo completamente natural. Durante a leitura,
temos que segurar o livro ou o jornal mais longe da vista – até o ponto de não conseguir ir
mais longe.
78 32 51 01 49

0,32
0,5
0,8

A Rodenstock desenvolveu lentes progressivas para uma experiência de visão perfeita. Elas proporcionam uma visão
quase natural, possível em todas as distâncias – de perto e de longe – sem o incômodo das margens divisórias das
lentes bifocais convencionais.
28 59 63 14 70

0,4
0,63
1,0

Ler, trabalhar ao computador, fazer artesanato, trabalhos manuais, tocar música - em suas várias atividades você precisa enxergar bem
o que está à sua volta. Os óculos de leitura convencionais nem sempre são adequados pelo fato de serem direcionados para a visão de perto
até 40 cm.

0,5
0,8
1,25

As confortáveis lentes para perto Rodenstock são ideais para trabalhar ao computador. Seus olhos podem mover-se tranquilamente entre o material escrito, o teclado e a tela.
O melhor campo de visão na faixa intermediária proporciona uma visão confortável do monitor e faz com que a visão relaxe enquanto você estiver trabalhando. As lentes de visão para
perto Rodenstock são também a primeira escolha para uma visão confortável e relaxada para várias atividades que exigem boa visão de perto como, por exemplo, hobbies, artesanato
e costura.

23 45 96 10 87

80 75 31 92 46

O valor descreve a acuidade visual aproximada (visus) para distâncias de leitura de

25 cm

40 cm

65 cm.

