
OKULARY POLARYZACYJNE SPECTRE

Masz wrażenie, że twoje oczy są ciągle zmęczone? Być może nie zapewniasz im 
odpowiedniej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, a zwłaszcza 
promieniowaniem słonecznym. Jeśli chcesz to zmienić i dać odpocząć swoim oczom, 
to proponujemy Ci okulary przeciwsłoneczne Tom Martin.

Okulary z polaryzacją świetnie sprawdzają się podczas codziennych czynności. 
Jazda samochodem, aktywne spędzanie czasu na zewnątrz czy zwykły spacer od 
dziś mogą stać się przyjemniejsze. Okulary zwiększają ostrość i kontrast 
widzenia. Eliminują do minimum oślepiające odblaski słoneczne oraz odbicia światła 
od płaskich powierzchni typu śnieg, woda czy asfalt. Zastosowany filtr UV 
gwarantuje całkowitą ochronę przed skutkami ekspozycji naszego wzroku na światło 
słoneczne, gdyż blokuje dwa zakresy promieniowania ultrafioletowego: UVA i UVB.

Lato to świetna pora na to, aby zacząć aktywnie spędzać czas. Bieganie czy też 
wycieczki rowerowe, to jedne z popularniejszych aktywności w gorące dni. Te okulary 
idealnie sprawdzają się na takie okazje. Filtr z polaryzacją doskonale chroni przed 
promieniami UV. Nie musisz już martwić się o swoje oczy podczas upalnych dni.

Wielu kierowców podczas podróży i pracy zmaga się, ze słońcem świecącym im w 
oczy. Produkt ten idealnie sprawdza się dla kierowców. Nie musisz już 
przejmować się kiepską widocznością podczas jazdy w słoneczne dni. Okulary 
przeciwsłoneczne zabezpieczają i chronią twoje oczy przed promieniami 
słonecznymi.  

Okulary Tom Martin są wygodne i lekkie. Ich nowoczesny design sprawi, że każdy 
będzie w nich wyglądał  modnie i  stylowo.  Nie wychodząc z domu możesz nabyć 
produkt najwyższej jakości po przystępnej cenie, nie zwlekaj! 

Zalety:

− 100% ochrona przed promieniowaniem UV
− soczewki z polaryzacją chroniące przed promieniami słonecznymi
− lekkie i wygodne
− nowoczesny design sprawiający że każdy wygląda w nich stylowo
− dzięki specjalnej budowie zwiększają kontrast i ostrość widzenia

DANE TECHNICZNE:

− waga: 0,030kg
− kolor oprawki: czarny



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym różnią się okulary polaryzacyjne od zwykłych okularów przeciwsłonecznych?
Okulary przeciwsłoneczne chronią oczy przed promieniowaniem UVA i UVB, ale
nie redukują odblasków. Filtr polaryzacyjny blokuje światło odbijające się od
powierzchni i znacznie poprawia pole widzenia.

Czy w okularach polaryzacyjnych można prowadzić pojazdy?
Okulary te są szczególnie polecane dla kierowców, blokują odbite od drogi odblaski
słoneczne oraz redukują oślepiające światło pojazdów nadjeżdżających z
naprzeciwka.

Czy okulary posiadają filtr UV?
Oczywiście. Okulary wyposażone są w filtr UV blokujący dwa zakresy 
promieniowania ultrafioletowego.

Czy okulary przeciwsłoneczne psują wzrok?
Okulary nie niszczą wzroku, służą do ochrony przed szkodliwymi promieniami UV 
oraz poprawiają ostrość i kontrast widzenia.


