
РАЦЕТЕ НЕ ВИ СЕ 

ДОВОЛНО ДОЛГИ ?ДОВОЛНО ДОЛГИ ?

Природен вид. Засекогаш. 



ВАШИОТ ВИД СЕ МЕНУВА ПОСЛЕ 

45-ТАТА?

иМАТЕ ТЕШКоТиЈА ДА Ги ЧиТАТЕ МАлиТЕ 
БуКВи оД ВЕСНиКоТ?

Не	 сте	 единствени.	 Тоа	 е	 презбиопија.	 Презбиопијата	 е	
природен		дел		од	процесот	на	стареење	на	окото	.	Тоа	не	
е	болест		и	не	може	да	се	спречи.

Секој	над	45-тата		станува	презбиоп,	нема	избор!	Вашите	
очи		ја	губат	флексибилноста		што	предизвикува	тешкотија	
да	 се	 фокусираат	 на	 блиските	 предмети.	 Можете	 да	 го	
споредите	 тоа	 со	 феноменот	 на	 само-фокусирачка	 леќа	
на	камера	која	не	се	центрира		на	соодветен	начин.

НЕ ЧЕКАЈТЕ ДА Го КоРЕГиРАТЕ ВАШиоТ ВиД 

Корегиран	или	не,	секој	човек	 	станува	 	презбиоп	после	
45-тата.

Ако	 не	 се	 корегира,	 тоа	 нема	 да	 ја	 одложи	 појавата	 на	
презбиопија,	 но	 како	 последица	 ќе	 предизвика	 напрегнување	
на	 окото	 и	 визуелна	 тешкотија.	 	 Многу	 е	 подобро	 да	 се	
корегира		што	поскоро	откога	ќе	се	забележат		првите	знаци	на	
презбиопија.



ДАЛИ СТЕ ПРЕЗБИОП?

БРЗ ТЕСТ                  ДА      НЕ

1.	 На	 возраст	 сум	 над	 45	 години	 	

2.	 Ги	истегнувам	рацете		да	се	фокусирам	
на	материјалот	што	го	читам		

3.	 Ги		напрегнувам		очите	и/или		добивам	
главоболка		кога	се	фокусирам

				 на	близу	после	извесен	период		

4.	 Очите	ми	се	изморуваат	и	се	сушат	
после	употреба	на	компјутер		

5.	 Со	тешкотија	читам	и	тешко	ги	
здогледувам	буквите	на	етикетите	во	
супермаркет		

6.	 Објектите	на	далеку	ми	се	заматуваат	и	
стануваат	нејасни		

7.	 Ми	треба	повеќе	светлина	за	да	можам	
да	ги	читам	малите	букви	или	да	
манипулирам		со	ситни	работи	

Ако	имате	најмногу	одговори под А,	Вие	не	сте	презбиоп,	
но	запамтете		дека	после	45-тата,	има	решение	за	потребите	
на	вашиот	вид	–	Varilux®	прогресивни	оптички	стакла!

Ако	 сте	 кандидат	 Б	 или	 Ц,	 Varilux®	 прогресивните	
оптички	стакла	се	перфектно	решение	за	да	ви	 го	вратат	
природниот	 вид	 на	 кое	 и	 да	 е	 растојание.	 Посетете	 го	
вашиот	 офталмолог	 за	 преглед	 на	 видот	 и	 прашајте	 го	
вашиот	оптичар	за	соодветниот	тип		на		Varilux®	решение	за	
вашите	лични	потреби.

РЕЗулТАТи оД ТЕСТоТ:
 A.	Нула		ДА	:	вие	не	сте	презбиоп	
 B. 	Oд	1	до	3	ДА:	станувате	презбиоп		
 C.	Oд	4	до	7	ДА:	вие	сте	презбиоп



РЕШЕНИЈА  ЗА ПРЕЗБИОПИЈА

оптички стакла за читање
Овие	стакла	го	корегираат	само	гледањето	на	близу,	на	пр.	
растојанието	за	читање.	За	да	гледате	јасно	на	далеку	морате	
да	 ги	извадите,	или	да	погледнете	над	нив,	или	дури	да	 ги	
замените	со	вториот	пар	наочари	за	гледање	на	далеку.

	

Бифокални стакла
Ова	е	понапредно,	но	застарено	решение	кое	се	базира	на	
200	години	стара	технологија.	Оптичкото	стакло	е	поделено	
на	два	дела,	еден	за	 гледање	на	близу,	другиот	за	 гледање	
на	далеку.	Видот	е	поделен	и	вие	сё	уште	нејасно	гледате	на	
средно	растојание	–	а	и	не	изгледаат	многу	естетски.

VARILUX®  Прогресивни стакла 
Ова	 е	 далеку	 најдобро	 и	 највисоко	 достигнато	 решение		
за	 сите	 потреби	 на	 видот.	 Широкиот	 распон	 на	 Varilux®	
прогресивните	стакла	обезбедува	јасен	и	остар	вид		на	сите	
растојанија	 и	 може	 да	 биде	 персонализирано	 на	 вашите	
индивидуални	навики.	Вие	ќе	имате	само	еден	пар	наочари	и	
не	ќе	морате	да	го	менувате	едниот	пар	со	другиот	.
Освен	 тоа,	 ако	 имате	 визуелни	 проблеми	 како	 што	
е	 миопија,	 хиперопија	 или	 астигматизам,	 Varilux®	
прогресивните	стакла	ги	корегираат	сите	во	исто	време	.

Сите Varilux прогресивни оптички стакла се достапни 
во безбојна варијанта, фотоосетливи и како обоени 
стакла.

Прашајте го Вашиот оптичар за
персонализирано Varilux® решение!



www.essilor.mk

Со Varilux® прогресивните стакла,
ќе доживеете:

•	 Природен	и	остар	вид	на	сите		 	
	 растојанија
•	 Прикладни	за	сё	во	едно	решение
•	 Естетски	изглед

Оптички стакла

за читање

БифОкални

стакла

Varilux® 

прОгресивни 

стакла



ESSILOR  РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЗБИОПИ
 
Essilor е пронаоѓач на прогресивните стакла 
Bernard	 Maitenaz	 во	 1959-та	 ги	 измисли	 Varilux®	
прогресивните	 	 стакла	 кои	 се	 први	 прогресивни	 стакла	
на	 пазарот.	 Во	 последните	 50	 години	 	 тие	 постојано	 се	
подобрувани	 и	 денес	 Essilor	 инвестира	 повеќе	 од	 5%	 од	
светскиот	промет	во	истражување	и	развој	за	да	обезбеди	
најдобро	 решение	 на	 вашиот	 вид.	 Денес,	 Varilux®	 се	
најмногу	препишувани	прогресивни	стакла		во	светот	.

1 НОВ НОСИТЕЛ НА СЕКОИ 4 СЕКУНДИ И 400 
МИЛИОНИ СТАКЛА ПРОДАДЕНИ ВО СВЕТОТ !

Гарантирана адаптација 
Како	и	при	секоја	промена	-	на	пример,	ако	купите	ново	ауто	-	

краток	период	ќе	ви	биде	потребен	да	се	навикнете	
на	вашите	нови	стакла,	но	на	крај	вие	ќе	бидете	
многу	посреќни	отколку	порано.	Ако	ви	биде	тешко	
да	се	прилагодите	и	ако	не	ја	добиете	очекуваната	

удобност	на	гледање,	вашиот	оптичар	ќе	ве	поддржи	
и	ќе	ви	помогне	да	ги	замените	вашите	стакла,	ако	е	потребно.

100% гарантирано прилагодување!

Varilux картичка на 
носителот 
Varilux	 стаклата	 се	
добиваат	 со	 картичка	 на	
носителот	за	да	се	обезбеди	
автентичност.	 Покрај	 тоа,	
картичката	 ги	 сумира	 сите	
информации	 од	 рецептот	 и	
деталите	за	стаклата	кои	вашиот	оптичар	можеби	ќе	треба	да	
ги	замени	во	случај	на	загуба	или	оштетување.
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Varilux® распон

Сите	 стакла	 од	 Varilux®	 распонот	 обезбедуваат	 природен	
вид,	острина	и	удобност	на	сите	растојанија	на	истиот	начин	
како	што	сте	гледале	пред	да	станете	презбиоп.	Прашајте	го	
вашиот	оптичар	за	совет,	тој	ќе	ви	ги	препорача	најдобрите	
Varilux®	стакла	кои	се	соодветни	за	потребите	на	вашиот	вид.

Висока	резолуција	на	видот	во	
сите	светлински	услови.

Сигурно	и	удобно	оптичко	стакло,	
без	оглед	на	далечината.

Varilux®	квалитет	достапен	на	сите.

Varilux® прогресивните стакла се резултат на врвна технологија 
и ви овозможуваат најдобра удобност при гледање.
Најновата	 технологија	 на	 Essilor	 успешно	 го	 отстранува	
пливачкиот	 ефект	 на	 сликата	и	 го	 прави	прилагодувањето	
поедноставно	и	побрзо	од	било	кога!

Револуција во дизајнот на оптичките стакла

Основната	 структура	 на	 стаклото	 е	 целосно	

реконструирана	 за	 да	 се	 осигура	 стабилност	

на	сликата	за	време	на	движењето.

Револуција во науката за физиологијата
Физиолошката	разлика	меѓу	левото	и	десното	

око	 е	 земена	 предвид	 со	 што	 се	 гарантира	

широко	видно	поле.

Swim control технологија
Значително	го	намалува	искривувањето	на	сликата	

така	што	безгрижно	ќе	ги	носите	вашите	очила



www.essilor.mk

Прашајте	го		за	совет	вашиот	специјалист	за	нега	на	очите:

За	повеќе	информации	за	Varilux®	прогресивните	стакла,
ве	молиме		слободно	кликнете	на:		

www.essilor.мк

Официјален	увозник	и	дистрибутер	во	Република	Македонија	
ВТ	КОМПАНИ	Дооел	Скопје	

Вашиот	 вид	 се	 развива	 постојано,	
особено	 кога	 сте	 презбиоп.	
Препорачливо	 е	 да	 го	 посетите	
вашиот	 офталмолог	 на	 секои 18 
месеци за преглед на видот.

Кога	 и	 да	 го	 видите	 ова	 лого,	 вие	
знаете	 дека	 тие	 се	 тестирани	 од	
потрошувачи	ако	вас!

Сите VARILUX® прогресивни стакла  

се тестирани и валоризирани од 

крајните потрошувачи!

Тестот е спроведен вo согласност со 
индосиран протокол од Истражувачкиот 
центар 968 INSERM при Универзитетот 

Pierre et Мarie Curie.

ОДОБРЕНИ ОД
НОСИТЕЛИ


