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Насолоджуйся цифровим життям!Насолоджуйся цифровим життям!Насолоджуйся цифровим життям!

 • захист від синього світла 400-500 nm;  • захист від синього світла 400-500 nm; 
 • супер гідрофобне покриття;  • супер гідрофобне покриття; 
 • антистатичний захист;  • антистатичний захист; 
 • захист від подряпин. • захист від подряпин.

 • захист від синього світла 400-500 nm; 
 • супер гідрофобне покриття; 
 • антистатичний захист; 
 • захист від подряпин.

Технологія Blue Blocker ефективно блокує 
спектр синього світла в діапазоні  400-500 nm.
www.worldvisionlens.com.ua

+ Super Hydrophobic+ Super Hydrophobic+ Super Hydrophobic
Blue BlockerBlue BlockerBlue Blocker

VISION™VISION™VISION™



• Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC;

• Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 HMC+EMI;

• Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC;

• Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI;

• Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;

• Лінзи BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,56  
  HMC+EMI+UV400+EP ;(new)

• Лінзи POLARIZED з індексом 1,50 HC+UV400 ;(new)

• Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;

• Лінзи PHOTOCHROMIC з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;

• Лінзи з високим індексом 1,61 HMC+EMI+UV400;

• Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67  HMC+EMI+UV400;

• Лінзи PRIMAX+BLUE BLOCKER з середнім інд. 1,57      
  HMC+EMI+UV400+EP ;(new)

• Лінзи DRIVING з середнім інд. 1,56 HMC+EMI+UV400 ;(new)

• Лінзи BIFOCAL з індексом 1,50 UC;

• Лінзи BIFOCAL з індексом 1,50  HMC+EMI.
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Змiст:

• Лінзи DIGITAL DRIVING з середнім інд. 1,56 HMC+EMI+UV420 ;(new)



- на 50% легше за очкові лінзи з мінерального скла; 
- стійкі до ударних навантажень; 
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок; 
- новий дизайн — тонкі і легкі; 
- найкомфортніші лінзи для людського ока.

Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC 
СТИГМАТИЧНІ
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - - 65

від +0,00 до +4,00 0,25 - - 70

від - 0,25 до - 6,00 0,25 - - 70
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - - 72

від -6,50 до -8,00 0,50 - - 70

- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 HMC+EMI 
СТИГМАТИЧНІ Залишковий рефлекс — Зелений



Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від ±0,00 до ±6,00 0,25 - - 70

від ±0,00 до ±4,00 0,25 від ±0,50 до ±2,00 0,25 70

від -0,00 до -4,00 0,25 від -2,25 до -4,00 0,25 65

від +0,00 до +2,00 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

від +2,25 до +4,00 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

від -4,50 до -6,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 70

від +4,50 до +6,00 0,25 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -4,50 до -6,00 0,50 від - 2,50 до - 4,00 0,50 65

від +4,50 до +6,00 0,50 від +2,50 до +4,00 0,50 65

від -0,50 до -1,75 0,25 від +0,75 до +2,00 0,25 70

від -0,50 до -3,50 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

0,00 0,00 від ±4,50 до ±6,00 0,50 65

- на 50% легше за очкові лінзи з мінерального скла; 
- стійкі до ударних навантажень; 
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок; 
- новий дизайн — тонкі і легкі; 
- найкомфортніші лінзи для людського ока.

Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC  
СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від ±0,00 до ±6,00 0,25 - - 70

від ±0,00 до ±4,00 0,25 від ±0,50 до ±2,00 0,25 70

від -0,00 до -4,00 0,25 від -2,25 до -4,00 0,25 65

від +0,00 до +2,00 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

від +2,25 до +4,00 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

від -4,50 до -6,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 70

від +4,50 до +6,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -4,50 до -6,00 0,50 від -2,50 до -4,00 0,50 65

від +4,50 до +6,00 0,50 від +2,50 до +4,00 0,50 65

від -0,50 до -1,75 0,25 від +0,75 до +2,00 0,25 70

від -0,50 до -3,50 0,25 від +2,25 до +4,00 0,25 65

0,00 0,00 від ±4,50 до ±6,00 0,50 65

- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу
  стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко 
чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; 
знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі 
головних болей; усуває статичні перешкоди).

Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI  
СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ 
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1.50

Залишковий рефлекс — 
Зелений
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- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження 
  на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; 
  усуває статичні перешкоди).

Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400 
СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений, Синій, Золотий (до ±6,00)

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +8,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -15,00 0,25 - - 70 / 72

від -0,00 до -6,00 0,25 від -0,50 до -2,00 0,25 72

від +0,00 до +4,00 0,25 від +0,50 до +2,00 0,25 65

від +4,50 до +6,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -0,00 до -4,00 0,25 від -2,50 до -4,00 0,50 72

0,00 0,50 від ±4,50 до ±6,00 0,50 65

від +0,00 до +6,00 0,50 від +2,50 до +4,00 0,50 65

від -0,50 до -3,50 0,50 від +1,00 до +4,00 0,50 65

від +6,50 до +8,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -6,50 до -12,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 70

від -6,50 до -10,00 0,50 від -2,50 до -4,00 0,50 70

1.56



9   worldvisionlens.com.ua

- EP - гідрофобне покриття найвищої якості;
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; 
  усуває статичні перешкоди).

Лінзи BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,56 
HMC+EMI+UV400+ЕР СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

NEW

1.56

420

BLUE BLOCKER 
успішно захищає ваші очі від шкідливої дії 

синього спектру світла 400-500nm.  
Позбавляє очі від втоми.

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +4,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - - 72 

від -0,00 до -6,00 0,25 від -0,50 до -2,00 0,25 72

від +0,00 до +3,50 0,25 від +0,50 до +2,00 0,25 65

від -0,50 до -1,75 0,50 від +1,00 до +2,00 0,50 65
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

0,00 0,00 - - 80

- захист від УФ-випромінювання (100%);
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- лінзи Polarized Vision™ блокують світлові хвилі, зменшують яскраве світло, 
знижують втому очей, забезпечують точніше перенесення  кольорів і 
прибирають відблиски з  відзеркалювальних поверхонь; 
- відрізняються високою ефективністю: поєднанням ідеального бачення і 
оптимального захисту .

1.50 HC+UV400

Лінзи Polarized з індексом 1.50

VISION
POLARIZED

Лінзи POLARIZED з індексом 1,50 HC+UV400 
СОНЦЕЗАХИСНІ База 6
Сірі / Коричневі / Зелені G15 

NEW

Звичайні лінзи Лінзи Polarized

Зменьшує 
яскраве 
світло

-  зменшують відблиски і віддзеркалення;
-  загострюється сприйняття кольору і контрастності; 
-  покращують видимість.
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - 72

від -6,50 до -8,00 0,50 - 70

- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56 
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ ТОНОВАНІ
Сірі / Коричневі 15%, 75%. Залишковий рефлекс — Зелений

1.56



12   WORLD VISION

- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

Лінзи PHOTOCHROMIC з середнім індексом 1,56 
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ 
Сірі / Коричневі. Залишковий рефлекс — Зелений.

1.56

Швидке освiтлення Швидке затемнення

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -8,00 0,25 - - 70/72 

від -0,00 до -4,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,25 72

від -4,50 до -6,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 72

від -6,50 до -8,00 0,50 від -0,50 до -1,50 0,50 70

від +0,00 до +4,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,25 65

від -0,50 до -1,50 0,50 від +0,50 до +2,00 0,25 65
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - - 65

від +6,50 до +10,00 0,50 - - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - - 75

від -6,50 до -10,00 0,50 - - 70

від -0,00 до -4,00 0,25 від -0,50 до -2,00 0,25 75

від -4,50 до -6,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 75

від +0,00 до +4,00 0,25 від +0,50 до +2,00 0,25 65

від +4,50 до +6,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -0,00 до -4,00 0,50 від -2,50 до -4,00 0,50 75

від -4,50 до -8,00 0,50 від -0,50 до -3,00 0,50 70/75

від -6,50 до -10,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 70

від -0,50 до -3,50 0,50 від +1,00 до +4,00 0,50 65

- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

Лінзи з високим індексом 1,61 HMC+EMI+UV400 
СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

1.61
SP

ABBE 42

1.15
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- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; 
  усуває статичні перешкоди).

Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67 
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ 
Залишковий рефлекс — Зелений.

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +6,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - - 75

від -6,50 до -15,00 0,50 - - 70

1.67
ASP

ABBE 32

1.34



- неймовірно міцні;
- EP - гідрофобне покриття найвищої якості;
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує  віддзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей; усуває статичні перешкоди).

Лінзи PRIMAX + BLUE BLOCKER з середнім 
індексом 1,57 HMC+EMI+UV400+ЕР СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

-  неймовірно міцні лінзи.

-  бездоганні для використання в безободкових окулярах.

-  перевершують Полікарбонатні лінзи в легкості свердління і обробки. 

NEW
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Sph Крок Cyl Крок Ø мм

від +0,25 до +4,00 0,25 - - 65

від -0,00 до -6,00 0,25 - - 75 

0,00 0,00 від ±0,50 до ±2,00 0,25 65

від +0,50 до +2,00 0,25 від +0,50 до +2,00 0,25 65

від +2,50 до +4,00 0,50 від +0,50 до +2,00 0,50 65

від -0,50 до -2,00 0,25 від -0,50 до -2,00 0,25 75

від -2,50 до -4,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 75

від -4,50 до -6,00 0,50 від -0,50 до -2,00 0,50 75

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії 
синього спектру світла 400-500nm. Позбавляє очі від втоми.
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- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

Лінзи DRIVING LENS з середнім індексом 1,56 
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

0,00 0,25 - 72

від -0,25 до -6,00 0,25 - 72

-  комфортний зір в нічний час; 

-  контрастне сприйняття дороги в дощ та туман 

-  захисту очей від засліплення яскравого світла фар; 

-  знижує і уповільнює втому очей.

1.56

400

NEW
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- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відзеркалення); 
- багатошарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин); 
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться); 
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від 
  випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; 
  запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні 
  перешкоди).

1.56 HMC/EMI/UV420

Лінзи з середнім індексом 1.56

DRIVING
DIGITAL LENS

+ Blue Blocker

ISO 9001:2000

Лінзи DRIVING LENS + BLUE BLOCKER з середнім 
інд. 1,56 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

Sph Крок Cyl Крок Ø мм

0,00 0,25 - 72

від -0,25 до -6,00 0,25 - 72

1.56

420

NEW

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії 
синього спектру світла 400-500nm. Позбавляє очі від втоми.

-  комфортний зір в нічний час; 

-  контрастне сприйняття дороги в дощ та туман 

-  захисту очей від засліплення яскравого світла фар; 

-  знижує і уповільнює втому очей.
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Лінзи БІФОКАЛЬНІ з індексом 1,50

Sph Крок ADD Крок Ø мм

0,00 0,00 від +1,00 до +3,00 0,25 70

від +0,50 до +2,00 0,25 від +1,00 до +2,00 0,25 70

від +0,50 до +3,00 0,50 від +2,50 до +3,00 0,50 70

від +2,50 до +3,00 0,50 від +1,00 до +3,00 0,50 70
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• висока міцність

• ефективність

• функціональність

+ Blue Blocker+ Blue Blocker+ Blue Blocker
+ Super Hydrophobic+ Super Hydrophobic+ Super Hydrophobic

Надзвичайно міцні лінзи 
Максимально стійкі до ударних навантажень, 

пошкодженнь  і подряпин

Зручна в обробці лінза 
Чудова в свердлінні і обробці 
на стандартному обладнанні 

VISION™VISION™VISION™



Швидка доставка

Найкраща ціна

Найвища якість

Високі Технології Гідрофобного покриття найвищої якості 

Чудовий захист від подряпин, довговічність 

і легке очищення поверхні

Сервіс 

Обслуговування на високому рівні і Якість продукту 

з Кращою ціною

Експрес доставка 

Продукт найвищої якості в будь-якій точці України за 2 дні, 

без обмеження в кількості

www.worldvisionlens.com.ua
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