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OD 1959 MILIONY LUDZI WYBRAŁO
SZKŁA PROGRESYWNE VARILUX®

(1)  Na podstawie raportów sprzedaży zrealizowanej przez Essilor Polonia w latach 2003-2018.

(2)  Path Optimizer™, W.A.V.E. 2.0™, Binocular Booster™, 4D technology™, Nanoptix®, Synchroneyes®, Xtend™ i Flex 

Optim™, są znakami towarowymi Essilor® International, wykorzystują elementy technologii, którą posiada lub jest 

w procesie patentowym od Essilor®. 

(3)  Badania przeprowadzone przez CSA wśród 1041 niezależnych specjalstów ochrony wzroku w 10 krajach: Francja, 

Hiszpania, Niemcy, Włochy, Anglia, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Indie, Chiny. Luty-Kwiecień 2018.

* Varilux Comfort Max - badania konsumenckie w warunkach rzeczywistych - Eurosyn - FRANCJA - 2019 (n=53). 

Użytkownicy, którzy odpowiedzieli „Raczej się zgadzam” lub „Zdecydowanie się zgadzam” - 4-punktowa skala  

w stwierdzeniu: „Przyzwyczaiłem się, bez myślenia o tym” od „Zupełnie się nie zgadzam”  

do „Zgadzam się całkowicie” - n=45/53 nowi użytkownicy PAL.

(2)

(3)

EKSKLUZYWNE

TECH NOLOGIE

(1)

*  na podstawie ankiety przeprowadzone przez CSA pośród 1041 specjalistów ochrony wzroku w  z Francji, 
Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Anglii, USA, Kanady, Brazylii, Indii oraz Chin w okresie , luty-kwiecień 2018

#1 SPECJALISTÓW OCHRONY WZROKU*

WIDZISZ.
MOŻESZ WIĘCEJ.

POSTAW NA SWOBODĘ W KAŻDEJ SYTUACJI



 

 

Szkła Varilux® Comfort Max były testowane przez użytkowników 
takich jak Ty.

SWOBODNA POSTAWA CIAŁA DLA  KOMFORTU 
WIDZENIA PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Szkła Varilux® Comfort Max zostały zaprojektowane tak, 
aby pozwolić Ci patrzeć na świat komfortowo, bez potrzeby 
znajdywania odpowiedniej pozycji ciała do patrzenia.

W DALI

W ODLEGŁOŚCIACH 
POŚREDNICH

W BLIŻY

NASZE CYFROWE ŻYCIE 
WPŁYWA NA WIDZENIE

• Korzystamy z urządzeń cyfrowych w bliskich odległościach
• Mamy skłonności do przyjmowania nienaturalnej pozycji 

ciała podczas korzystania z urządzeń cyfrowych

POTRZEBUJEMY SWOBODY

Aby dostosować nasze 
widzenie do różnych 

odległości i ciągłej 
zmiany postawy, która 

wpływa na nasze 
widzenie.

Aby dostosować naszą 
postawę ciała  

i widzieć komfortowo 
podczas wykonywania 

czynności przez  
dłuższy czas.

Nasza codzienność wymaga od nas ciągłej zmiany pozycji 
ciała. Wszystko sprowadza się do swobody! 

WYRAŹNE I KOMFORTOWE WIDZENIE
NA KAŻDĄ ODLEGŁOŚĆ

Górna część szkieł Varilux® zapewni Ci wyraźne widzenie w dali.
Dolna część odpowiada za wyraźne widzenie w bliży.  
Natomiast w odległościach pośrednich szkła Varilux® zapewnią Ci 
płynne przejście mocy.

TESTOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

SZKŁA VARILUX® COMFORT MAX  
NAWET DLA TYCH, KTÓRZY NIGDY NIE NOSILI 
SZKIEŁ PROGRESYWNYCH.

“To są najlepsze 
szkła jakie 

kiedykolwiek 
nosiłem!” (7)

“Od razu 
przypadły mi do 

gustu!” (7)

“Wszędzie w nich 
chodzę! (7)

(1)  Varilux Comfort Max badania konsumenckie w warunkach rzeczywistych - badania niezależne - Francja - 2019 
(n=53).

(2)  Użytkownicy, którzy odpowiedzieli „Tak” - skala Tak/Nie, pytanie: „Czy będziesz kontynuował noszenie soczewek 

Varilux Comfort Max?” - n=49/53 nowi użytkownicy PAL. 

(3)  Użytkownicy, którzy odpowiedzieli: „Raczej się zgadzam” lub „Zgadzam się całkowicie” - 4 stopniowa skala. 

Stwierdzenie: „Natychmiastowe ostre widzenie przez cały dzień” - od „Zupełnie się nie zgadzam” do „Zgadzam się 

całkowicie” - n=47/53 nowi użytkownicy PAL.

(4)  Użytkownicy, którzy odpowiedzieli: „Raczej się zgadzam” lub „Zgadzam się całkowicie” - 4 stopniowa skala. 

Stwierdzenie: „Odczuwam komfort przez cały dzień” - od „Zupełnie się nie zgadzam” do „Zgadzam się całkowicie” 

- n=46/53 nowi użytkownicy PAL.

(5)  Użytkownicy, którzy odpowiedzieli: „Raczej się zgadzam” lub „Zgadzam się całkowicie” - 4 stopniowa skala. Pytanie: 

„Czy zaadoptowałeś się bez myślenia o tym?” - od „Zupełnie się nie zgadzam” do „Zgadzam się całkowicie” = 

n=44/53 nowi użytkownicy PAL.

(6)  Użytkownicy, którzy odpowiedzieli od „Dość łatwo” do „Bardzo łatwo” - skala 6 punktowa. Pytanie: „Łatwość 

adaptacji” od „Bardzo trudno” do „Bardzo łatwo” - n=46/53 nowi użytkownicy PAL.

(7)  Varilux Comfort Max badania konsumenckie w warunkach rzeczywistych - badania w instytucie Essilor - UK - 2019 (n=21).

Natychmiastowa ostrość widzenia (1) (3)

Płynne przejście mocy(1) (4)

Łatwa adaptacja (1) (5)

NOWOŚĆ

8 na 10 użytkowników
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Chce kontynuować noszenie (1) (2)

9 na 10 użytkowników

83% UŻYTKOWNIKÓW PRZYZWYCZAIŁO SIĘ DO SZKIEŁ 
VARILUX® COMFORT MAX 
BEZ MYŚLENIA O TYM! (1) (6)


