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Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe 

to soczewki nowej generacji eliminujące potrze-

bę korzystania z okularów do bliży i dali po zabiegu 

usunięcia zaćmy.

ARTIS® + REVERSO® to zestaw dwóch soczewek 

wewnątrzgałkowych (teraz również z korekcją 

astygmatyzmu), z których ARTIS® zastępuje usu-

niętą naturalną soczewkę oczną i zapewnia pra-

widłowe widzenie do dali, a REVERSO® pozwala 

na komfortowe widzenie z bliska.

Prawdziwa wolność

www.zobacz-więcej.pl 

Planujesz operację zaćmy?  
Chcesz raz na zawsze pozbyć się okularów?

Wybierz ARTIS+REVERSO  
– wolność od okularów do dali i do bliży.

Teraz również do korekcji astygmatyzmu.

www.zobacz-więcej.pl

WYBIERZ
WOLNOŚĆ BEZ OKULARÓW

NOWOŚ Ć
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Dzięki technologii firmy Cristalens możesz obyć 

się bez okularów do czytania i dalej korzystać 

z wolności i swobody.

Twój okulista powie Ci, czy soczewki ARTIS® + 

REVERSO® są dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. 

Zestaw ARTIS® + REVERSO® pozwala bez pro-

blemu widzieć z daleka i bliska, nawet jeśli masz 

astygmatyzm.

ŻYJ BEZ OGRANICZEŃ 
– DOŚWIADCZ BEZCENNEJ
WOLNOŚCI NA CO DZIEŃ!

P R E M I U M

Rozwiązanie jest blisko

Bez ograniczeń

Twój lekarz zalecił operację zaćmy, która przy-

wróci Ci jednak dobre widzenie tylko do dali. 

Prawdopodobnie dowiedziałeś się o soczewkach 

wieloogniskowych, które mogą uwolnić Cię od 

konieczności używania okularów do bliży. 

Obawiasz się jednak, że są one bardzo drogie i że 

istnieje ryzyko, iż do takiej soczewki się nie przy-

zwyczaisz.

WRÓĆ DO AKTYWNOŚCI 
SPRZED LAT I CIESZ SIĘ 

PEŁNIĄ ŻYCIA.

Wolność po zaćmie

Technologia francuskiej firmy Cristalens Indu-

stries jest odpowiedzią na Twoje obawy. Dzięki 

zestawowi innowacyjnych soczewek ARTIS® + 

REVERSO® uzyskasz czyste widzenie na odległo-

ści dalekie i bliskie,  niezależnie od tego, czy masz 

sferyczną wadę wzroku, czy też astygmatyzm.

Zastosowanie technologii REVERSO® sprawia, 

że ryzyko braku adaptacji staje się mniejsze niż 

kiedykolwiek. Kłopoty z przyzwyczajeniem się do 

soczewek wieloogniskowych? Dzięki REVERSO® 

to już przeszłość!
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