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Kontak lensler gözlük alternatiﬁ hakkında bilmeniz gereken her şey

Her zaman yeni bir gözlük olması gerekmez – bazen kontak lensler optimum görme sağlayabilir: tatilde, spor yaparken, tamamen
kozmetik nedenlerle ve hatta sağlık nedenleriyle kontak lensler gözlükler için çekici bir alternatiftir. Ancak durum her zaman böyle
değildir. Çoğu kontak lens kullanıcısı gözlerinin rahatlaması için akşam gözlüklerini kullanır. Ve entegre UV korumalı olan kontak lensler
kullanırken bile radyasyon hasarından kaçınmak için güneş gözlüğü kullanmanız gerektiğini biliyor muydunuz? UV korumalı kontak
lensler gözleri tamamen kaplamaz ve böylece yeterli koruma sağlamaz. Gözlük kullanmadan nasıl istisnai görme elde edebileceğiniz ve
kontak lensler hakkında tüm bilgileri almak için okumaya devam edin.

Kontakt lensler ya da
Gözlükler?
İkisi de iyi birer seçimdir. Bu
gerçekten neye düşkün
olduğunuzla ilgili bir
konudur – ve gözleriniz için
hangisinin iyi olduğuyla ilgili
bir meseledir
Görmeyi Anlama 16.Eki.2017
Tags:

EnergizeMe Gözlük Camları
Yorgun gözlerinizi dinlendirme
zamanı.

Gözlük, kontakt lensler veya lazer
cerrahisi – hangisi sizin için en
doğrusu?
Nüfusun hemen yarısının bir görme
problemi var. Ancak, neredeyse tüm
görme problemlerine uygun bir
çözüm olduğundan bunu düzeltmek
artık kolay.
Görmeyi Anlama 16.Eki.2017
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ZEISS Online Görme Kontrolü
Kontrast ve rengi ne kadar iyi görüyorsunuz?
Görmenizi hızlı ve kolay bir şekilde buradan kontrol
edin!
Görme Testini Şimdi Başlatın!

Görme Proﬁlim
Kişisel görme alışkanlıklarınızı şimdi belirleyin ve
kişiselleştirilmiş gözlük camı çözümünüzü bulun.
Görme Profilinizi şimdi kontrol edin!

Yakınınızdaki ZEISS Gözlükçüsünü Bulun
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