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Z wiekiem oko traci swoją elastyczność i coraz trudniej 
dopasowuje się do zmiennej odległości patrzenia.

Osoba 20-letnia może 
czytać tekst bez wysiłku 
nawet z bardzo małej 
odległości.

30-latek musi skupić 
wzrok na tekście by 
wyraźnie widzieć 
litery.

Po 40-stym roku 
życia tekst staje się 
niewyraźny, pomaga 
odsuwanie kartki.

U osób po 50 roku 
życia konieczność 
odsuwania kartki 
staje się dokuczliwa.

LAT LAT LAT LAT

Presbiopia



SOCZEWKI JEDNOOGNISKOWE
Posiadają jedną strefę optymalnego widzenia. Aby widzieć dobrze 
na każdą odległość musisz posiadać 2 pary okularów.

SOCZEWKI DWUOGNISKOWE
Umożliwiają patrzenie w dal i czytanie w jednej parze okularów. 
Mają widoczne pole do bliży w dolnej części szkła.

Są różne rodzaje szkieł poprawiających widzenie

Widzenie
blisko

Widzenie
daleko



Wybierz soczewki 
progresywne VEO

i przywróć młodość 
swoim oczom

SOCZEWKI PROGRESYWNE
Pozwalają widzieć wyraźnie na każdą odległość i zapewniają
płynne przejście mocy pomiędzy dalą a obszarem do czytania.

 ■ Komfortowo korzystaj z komputera.

 ■ Noś tylko jedną parę okularów.

 ■ Zobacz wyraźnie każdy detal.

 ■ Rozpoznaj wszystko, co znajduje się daleko.



Dobierz szkła
do swoich potrzeb

Patrzenie w dal podczas 
pracy, chodzenia, biegania, 
jazdy na rowerze w otwartej 
przestrzeni (miasto, las).

Szkła progresywne VEO są uniwersalnym rozwiązaniem
pozwalającym widzieć wyraźnie na każdą odległość. 

Każdy z nas ma potrzeby, które wynikają z indywidualnego 
stylu życia. To dlatego pod marką VEO stworzyliśmy gamę
różnych szkieł. Niektóre z nich sprawdzą się jako soczewki
uniwersalne, inne będą lepsze do wielogodzinnej pracy przy
komputerze, a jeszcze inne do długotrwałej jazdy samochodem.

Kluczem do wyboru najlepszego rozwiązania jest styl życia,
czyli częstotliwość wykonywania różnych czynności. Im więcej czasu
pochłania zadanie, tym ważniejsze jest, by komfortowo widzieć podczas 
jego wykonywania.



Prowadzenie samochodu, 
motocykla lub innego
pojazdu mechanicznego.

Widzenie na małą odległość 
podczas czytania, pisania, 
rysowania, majsterkowania, 
robótek ręcznych.

Patrzenie na odległość od 70 
cm do 1,5 m podczas spotkań, 
używania komputera, tabletu, 
prac domowych.



Początkujący
użytkownik

częstotliwość
użytkowania

One



VEO One
Uniwersalne szkła
zmiennoogniskowe

VEO One zapewniają świetne widzenie dali oraz 
pozwalają w tych samych okularach wygodnie czytać. 
Łagodne przejście między patrzeniem w dal i blisko daje 
większy komfort niż szkła dwuogniskowe. Sprawdzą się 
również podczas prowadzenia samochodu.



częstotliwość
użytkowania

Początkujący
użytkownik

Next G2



VEO Next G2
Dynamiczna zmiana mocy

VEO Next G2 to soczewki dla osób, które często 
przebywają poza domem czy biurem oraz prowadzą 
samochód.  Dobrze sprawdzą się również podczas 
czytania. Pozwolą wygodnie oglądać telewizję parę 
godzin dziennie oraz sporadycznie korzystać z komputera.



Początkujący i doświadczony 
użytkownik

częstotliwość
użytkowania

Comfort G3



VEO Comfort G3
Stabilne widzenie
w każdej sytuacji

VEO Comfort G3 to najbardziej uniwersalne soczewki 
z grupy VEO. Zapewniają komfort w każdej sytuacji: 
podczas prowadzenia auta, w pomieszczeniach,
w otwartej przestrzeni, przy komputerze i podczas 
czytania. Polecane są również osobom które pracują
w terenie i często używają urządzeń mobilnych.



Początkujący i doświadczony 
użytkownik

częstotliwość
użytkowania

Ultra



VEO Ultra
Soczewki progresywne
do pracy z komputerem

VEO Ultra są idealne dla osób intensywnie pracujących
przy komputerze, które dużo czytają lub wykonują 
precyzyjne czynności. Oferują szczególną swobodę 
widzenia na odległości pośrednie (0,7 do 1,5 m). Dojazdy 
samochodem do pracy czy aktywność poza domem
będzie w nich również satysfakcjonująca.



częstotliwość
użytkowania

Doświadczony
użytkownik

Expert G2



VEO Expert G2
Panoramiczne widzenie
daleko i blisko

VEO Expert G2 idealnie pasują do osób energicznych, 
którym trudno usiedzieć w domu czy przed komputerem. 
Zapewniają komfort podczas patrzenia w dal i szerokie 
pole widzenia podczas czytania. Sprawdzą się m.in. 
przy pracy w terenie z mapą lub planami, która wymaga 
płynnej zmiany mocy szkieł między dalą a bliżą.



częstotliwość
użytkowania

Doświadczony
użytkownik

Master G2



VEO Master G2
Najszersze widzenie
w każdym kierunku

VEO Master G2 to soczewki o najwyższym komforcie 
użytkowania. Za sprawą najszerszych pól widzenia na 
każdą odległość sprawdzą się idealnie zarówno podczas 
patrzenia w dal, prowadzenia samochodu, korzystania
z komputera, jak i wielogodzinnego czytania.



Biuro G2 HD 
Biznes G2 HD

częstotliwość
użytkowania

Początkujący
użytkownik



Biznes G2 HD / Biuro G2 HD
Idealne do pracy
w pomieszczeniach

Biznes G2 HD i Biuro G2 HD to soczewki stworzone
dla pracowników biurowych i osób spędzających czas
w pomieszczeniach. Pozwalają komfortowo widzieć 
zarówno tekst, komputer jak i osoby znajdujące się
w pobliżu. Są rozwiązaniem dla użytkowników, którzy
nie potrzebują korekcji do dali lub wolą nosić na zewnątrz 
inne okulary.



łatwość
odparowywania

odporność
na zabrudzenia

redukcja 
zmęczenia oczu

redukcja
odbić

odporność 
na zarysowania

łatwość
czyszczenia

soczewka

Powłoki antyrefleksyjne są
niezbędnym elementem nowoczesnych 
soczewek okularowych.

Eliminują odbicia światła i poprawiają 
kontrast widzenia, dzięki czemu wzrok 
mniej się męczy. Ułatwiają także czyszczenie 
szkieł, chronią je przed zaparowaniem oraz 
zwiększają ich trwałość.

Wybierz
powłokę
antyrefleksyjną


