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Svájci csúcstechnológia. Prémium kategóriás Quantum Hyperlight Optics®
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A Tesla Hyperlight Eyewear®
szemüvegek aktív hiperfénye
hozzájárul viselője egészségének
fenntartásához.

A THE® szemüvegek védelmet nyújtanak
a napfény, a mesterséges fény, valamint az
elektronikai eszközök kijelzőinek ártalmas
fénytartományával szemben. Egy átlagos
napon mindhárom fenti fényforrás
hatásainak ki vagyunk téve.

A környezetből érkező fény a THE® lencse
fullerén rétegén áthaladva egyedülállóan
optimalizált és hiperharmonizált
fénnyé alakul, amely kedvező
hatást gyakorol
a szervezetre.

A C60 fullerén egy kvantummechanikai fényátalakító és egyben
kvantum hiperfény generátor.
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KOGNITÍV
KÉPESSÉGEK
A környezetből érkező fény a Quantum HyperLight Optics® (Kvantum Hiperfény) lencsén áthaladva
kvantum hiperfénnyé alakul, amely kedvező hatást gyakorol a látásra és az agyfunkciókra is. A Tesla
Hyperlight szemüvegek így hozzájárulnak viselőjük általános fizikai és szellemi jólétéhez, továbbá
optimalizálják a mentális funkciókat.
• A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak a koncentráció és a memória javításához
• A THE® szemüvegek elősegíthetik a produktív és hatékony munkavégzést
• A THE® szemüvegek elősegíthetik a gyorsabb döntéshozatalt
• A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak az optimális teljesítmény fenntartásához intenzív
szellemi munkavégzés esetén

Bárhol. Bármikor.
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LÁTÁS
A szem védelme
A THE® szemüvegek átalakítják a veszélyes UV- és a nagy energiájú kék fényt zöld, sárga, narancs és vörös
fénnyé, tehát olyan fénnyé, amely az emberi szem számára a legoptimálisabb. Ezen felül a környezetünkben
jelen lévő, nagy energiájú fénytípusokkal (mesterséges fény, elektronikai eszközök kijelzőinek a fénye,
napfény, stb.) szemben is védelmet nyújtanak, mivel a lencsék csak a szem számára megfelelő mennyiségű
fényenergiát engedik át.
•
•
•
•
•

A THE® szemüvegek segíthetnek megőrizni a szem egészségét
A THE® szemüvegek segíthetnek edzésben tartani a szem sugárizmát
A THE® szemüvegek segíthetnek a hályogok kialakulásának lassításában
A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak az időskori makuladegeneráció megelőzéséhez
A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak a látás romlásának lassításához, így előfordulhat,
hogy viselőjüknek csak később lesz szüksége dioptriás szemüvegre
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Kontrasztosabb látás, szellemi frissesség
A THE® szemüvegek még kedvezőtlen fényviszonyok között is kontrasztosabb látást biztosítanak, így
elősegítik a jobb reakcióidőt és a gyorsabb döntéshozatalt, ami mind a munkavégzés, mind pedig
a szabadidős tevékenységek során növeli a hatékonyságot.
•
•
•
•
•

A THE® szemüvegek csökkentik a szembe jutó fény szétszóródását
A THE® szemüvegek kontrasztosabb látást biztosíthatnak
A THE® szemüvegek növelik a színek intenzitását és csökkentik a tükröződést
A THE® szemüvegek csökkenthetik a szemfáradtságot
A THE® szemüvegek jelentősen csökkenthetik a hirtelen felbukkanó, erős fényforrások vakító
hatását (napfény, tükröződés, járművek fényszórói, stb.)
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STÍLUS ÉS
SZÉPSÉG
A THE® szemüvegek rendszeres viselése hozzájárul a szemkörnyéki bőr öregedésének lassításához. A szemüveg
lencséi átalakítják a káros UV- és nagy energiájú kék fényt olyan hullámhosszú fényspektrumokká, amelyek
stimulálják a természetes kollagén- és elasztin termelést a bőrben. Ennek az anti-aging hatásnak köszönhetően
a THE® szemüvegek lassíthatják a szemkörnyéki bőr ráncosodását. Az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező
THE® szemüvegeket tehát a szabadban és beltéri helyszíneken is érdemes hordanod!
•
•

A THE® szemüvegek hatásmechanizmusa egyedülálló és a megjelenésük is egyedi
A THE® szemüvegek divatos kiegészítők, amelyekkel még stílusosabbá teheted
megjelenésedet
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HORMONÁLIS
ÁLLAPOT
A THE® szemüvegek egyedülálló módon optimalizálják a szervezet szerotonin- („boldogsághormon”),
dopamin- („örömhormon”), melatonin- (az alvás szabályozásáért felelős hormon), valamint kortizolszintjét (a kortizol a szervezet stresszhormona), így viselésük hozzájárul a hormonszintek természetes
egyensúlyának helyreállításához, ami kiemelkedően fontos a szervezet egészséges fizikai és szellemi
működéséhez.
•
•
•
•
•

A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak a pszichológiai egyensúly helyreállításához és
az önbizalom növeléséhez
A THE® szemüvegek segíthetnek a stressz csökkentésében és a hangulat javításában
A THE® szemüvegek hozzájárulhatnak a szorongás, a depresszió és az agresszivitás csökkentéséhez
A THE® szemüvegek segíthetnek az alvászavarok leküzdésében és enyhíthetik az
időeltolódásból adódó fáradtságot
A THE® szemüvegekkel könnyebben fenntartható az optimális vitalitás a nap folyamán
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Kiknek ajánljuk a THE® szemüvegeket és hol,
milyen szituációkban érdemes őket hordani?
Neked, diákoknak, egyetemistáknak, rendőröknek, professzoroknak, pilótáknak, katonáknak, professzionális
és hétköznapi sofőröknek, sportolóknak, politikusoknak, tisztviselőknek… Tehát lényegében mindenki
nek, aki szellemi tevékenységet végez vagy munkája során fontos koncentráció és a figyelem
fenntartása, továbbá mindenkinek, aki napközben és este is túl sok beltéri mesterséges fény
nek van kitéve (otthon, az irodában, az iskolában, a koncerttermekben, a bevásárlóközpontokban, stb.)
vagy épp veszélyes mennyiségű napfény éri nap mint nap.

Bárhol. Bármikor.
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Az éles látás elengedhetetlen a jó életminőséghez
A szemnek nincs semmilyen természetes védőmechanizmusa az ártalmas, nagy energiájú UV- és ibolyakék
fénytípusokkal szemben, amelyeket a nap, a különféle LED és neon fényforrások, valamint a TV készülékek,
mobiltelefonok és számítógépek kijelzői bocsátanak ki. Ezek az ártalmas fénytípusok közvetlenül bejutnak
a retinába és visszafordíthatatlanul károsítják azt, ami hosszú távon szürkehályog és makuladegeneráció
kialakulásához vezethet.

A THE® szemüvegek teljesen újszerű és egyedülálló megoldást jelentenek a fenti problémára, mivel
kiszűrik és átalakítják a káros fénysugárzást olyan spektrumú fénnyé, amelynek szimmetriája megegyezik a
szervezet biológiai struktúráinak szimmetriájával, illetve amely a szem és az agy számára a legkedvezőbb
és a legkíméletesebb, így ezeknek a szemüvegeknek használata hozzájárul a szervezet egészségének
fenntartásához.

kontrasztosabb látás • jobb közérzet • hatékonyabb összpontosítás •
jobb teljesítmény
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Nobel-díjas felfedezésen alapuló technológia –
a Tesla Hyperlight és a C60 fullerén molekula

Nobel-díj,
1996

1996-ban a kémiai Nobel-díjat Sir Harold W. Kroto, Robert F. Curl és Richard E. Smalley kapták a fullerén C60
molekula felfedezéséért, amely egy ikozaéderes szimmetriával rendelkező Fibonacci struktúra. A C60 fullerén
molekula az elemi szén harmadik, korábban ismeretlen allotróp módosulata (a szén másik két allotróp
módosulata a grafit és a gyémánt), amely a természetben is megtalálható. Szimmetriája kompa
tibilis a biológiai struktúrák, sőt, az univerzum – Platón elképzelése szerint dodekaéderes –
szimmetriájával is.
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A fény hiperharmonizációja
A Tesla Hyperlight szemüvegek működési elve egyszerű, ugyanakkor rendkívül innovatív.
A szemüveg lencséi erőteljes, de mégis kíméletes kvantum hiperfényt generálnak, amely a
kvantumenergia és a kvantuminformáció ideális dinamikájával rendelkezik. Amikor a fény fotonjai
találkoznak a lencsékben található fullerén C60 molekulákkal (amelyek szinte felfoghatatlanul gyorsan,
18 milliárd/mp sebességgel forognak), a fény elrendezése megváltozik és az aranymetszés arányainak
megfelelő kvantum toroid formában halad tovább. A kvantum hiperfény azért képes hatni a
biomolekuláinkra (pl. az agyban található klatrin fehérjékre) mert ezekkel a biomolekulákkal megegyező
szimmetriával rendelkezik és sejtszinten is optimális energia-információt továbbít.

Klatrin

C60 fullerén

Hiperharmonizált fény

A szem pálcikasejtjei

A hiperharmonizált fény által továbbított energia elősegítheti a szervezet harmonizációját és
gyógyulását.
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A fény hatása az agyra
A fény hatással van az agyi hormonszintekre, így befolyásolja a szervezet cirkadián ritmusát. A 2017-es
orvostudományi Nobel-díjat Hall, Rosbash és Young kapták ezért a felfedezésért.

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK
(ÖSSZPONTOSÍTÁS, KONCENTRÁCIÓ,
TANULÁS, MEMÓRIA)

VEGETATÍV
IDEGRENDSZER

HANGULAT

AGYKÉREG

MOTORIKUS
AKTIVITÁS

TALAMUSZ

MEMÓRIA

HORMONOK

HIPOTALAMUSZ

SEJT
ÉLETCIKLUS

ALVÁS

BIOLÓGIAI
ÓRA
PARAVENTRIKULÁRIS
HIPOTALAMUSZ MAG

AGYALAPI
MIRIGY –
MELATONIN
AGYTÖRZS

BIOLÓGIAI
ÓRA

A THE® szemüvegek egyedülálló módon járulnak hozzá a biomolekulák és biostruktúrák regenerálásához,
így segítenek fenntartani az optimális biológiai folyamatokat a szemben és az agyban. Az eredmény egyfajta
pszichofizikai egyensúly – kontrasztosabb látás, jobb közérzet, optimálisabb kognitív funkciók és hatékonyabb
szellemi munka. A Tesla Hyperlight szemüveg tehát egy hasznos és okos választás mindenki számára.
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Az aranyarány – A harmónia és a szépség univerzális törvénye
Leonardo da Vinci a 16. században felismerte, hogy az „isteni arányokon”, vagyis az „aranyarány” által
kifejezett természeti törvényeken alapuló geometria lényegében a harmónia és a szépség törvénye. Ezen
a törvényszerűségen alapszik biológia struktúrák és a kvantum hiperfény tér-idő interakciója is,
amely által megvalósul a szervezet kvantumszintű regenerációját eredményező rezonáns
energia- és információ átadás.

kontrasztosabb látás • jobb közérzet • hatékonyabb összpontosítás •
jobb teljesítmény
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A fény átalakítása
Az 1a ábrán a napfény látható spektruma szerepel, amelynek
részét képezik a veszélyes hullámhosszok (UV- és ibolyakék
fény), valamint a szem számára megfelelő hullámhosszok
(450–780 nm). A napfény intenzitása nagyobb, mint ami
a szem számára optimális lenne.
Az 1b ábrán látható, ahogy a Tesla Hiperfény lencsék kiszűrik a
veszélyt jelentő fényhullámhosszok döntő részét, a kék fény jelentős részét pedig átalakítják. Egyértelmű, hogy a Tesla
Hiperfény lencse jelentősen lecsökkentette a napfény
intenzitását a szem számára optimális szintre.

A 2a ábra a neonfény spektrumát ábrázolja. Az ártalmas fényhullámhosszok (UV- és ibolyakék fény) aránya jelentős, a szem
számára megfelelő hullámhosszok (450–780 nm) energiája
pedig az optimálisnál alacsonyabb.
A 2b ábra a Tesla Hiperfény lencsén áthaladó neonfény
spektrumát ábrázolja. A lencse átalakítja a neonfény UV és
ibolyakék spektrumát a szem számára kedvező spektrumú
fénnyé (450–780 nm), tehát a szem és az agy működése
szempontjából optimális szintre emeli a kedvező
hullámhosszok energiáját.

A 3a ábra a LED fény spektrumát ábrázolja. Az UV fény aránya
itt alacsony, viszont jelentős mennyiségű kék fény látható,
a szem számára megfelelő hullámhosszok (450–780 nm)
energiája pedig az optimálisnál alacsonyabb.
A 3b ábra a Tesla Hiperfény lencsén áthaladó LED fény spektrumát ábrázolja - a LED fény egészséges kvantum hiperfénnyé
alakul. A lencse átalakítja az ártalmas hullámhosszú fénytípusokat (UV és ibolyakék) a szem számára kedvező spektrumú
fénnyé (450–780 nm), tehát a legmegfelelőbb szintre
emeli a szem számára kedvező hullámhosszok energiáját.
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A Tesla Hyperlight szemüvegek lencséi csökkentik a különböző fényforrásokból származó ártalmas
UV- és kék fényt.
A Tesla Hyperlight szemüvegek lencséi a piacon
egyedülálló kettős hatással rendelkeznek és ezáltal
rendkívül hatékonyan képesek szabályozni a beérkező fényt:
1. Csökkentik a napfény általános energiaszintjét
a szem védelme érdekében, valamint
2. Növelik a szem számára ideális hullámhosszok
általános energiaszintjét (a mesterséges fényforrások esetében) és az ártalmas hullámhosszok
optimális hullámhosszokká alakításával hozzájárulnak a tisztább látáshoz, valamint a szervezet
harmonikus folyamatainak és egészségének
fenntartásához.

A speciális lencsék által előállított
kvantum hiperfény a legoptimálisabb
és legkedvezőbb a szem számára,
továbbá ez a fénytípus járul hozzá
a legjobban a szem egészségének
megőrzéséhez.
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Aranyérem, Kínai Találmányok
Egyesülete (China Association of
Inventions), Foshan, 2018.

FIRI díj – A legjobb találmány,
Teherán, 2018.

Aranyérem, Invent Arena,
Trinec, 2018.

Aranyérem, Nemzetközi Szalon,
Szevasztopol, 2018.

Aranyérem, Feltalálók Szövetségének
Nemzetközi Föderációja (International
Federation of Inventors’ Association),
Genf, 2018.

Arany emléktábla és aranyérem
a legjobb találmányért,
Belgrád, 2018.

Aranyérem, Szellemi Tulajdonjogok
Világszervezete (World Intellectual
Property Organization),
Belgrád, 2018.

A C60 fullerén molekulán alapuló szabadalmaztatott nanotechnológia és
a hiperharmonizált, illetve hiperpolarizált fény felfedezése hét különböző rangos
nemzetközi elismerést nyert el.
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3 az 1-ben
•
•
•

Véd a káros fénysugarak
ellen
Segíthet megelőzni egyes
szembetegségeket
Hozzájárul a
hormonháztartás
szabályozásához

„A Tesla Hyperlight® szemüveg többet ad,
mint egy hagyományos szemüveg – egy
újszerű élményt, egy különleges életérzést
biztosít. Minden nap tapasztalom a bámulatos
hatását. Segítségével a látás szenvedéllyé
válik és megvalósul a test és a lélek egysége.
A THE® szemüveggel másként élem meg
a körülöttem lévő világot és sokkal jobban
érzem magam a mindennapok során.
Olyan érzés, mint ha szerelmes lennék.”
Ana
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Az egyedülálló jellemzőkkel bíró, csúcsminőségű Quantum HyperLight Optics® (Kvantum Hiperfény) lencsék svájci technológiával készülnek és lényegesen többet nyújtanak, mint a hagyományos
lencsék: segítenek az egészség megőrzésében, a kognitív képességek optimalizálásában
és az általános közérzet javításában ráadásul divatosak, stílusosak is. A Tesla Hyperlight®
szemüvegek kiválóan illeszkednek küldetésünkhöz:

Élj jobban – élj teljesebb életet!

C60 fullerén
Kiszűri és átalakítja
az UV- és kék fényt
Kvantum hiperfény
Karcálló
Védelem a párásodás ellen
Tükröződésmentes lencse
Gyártásuk során a Quantum HyperLight Optics® (Kvantum Hiperfény) lencsék mindkét oldalát
tartós védőrétegekkel vonják be. A lencsék így könnyen tisztíthatók, ellenállnak a karcoknak és tartósak.
A Tesla Hyperlight szemüvegek minőségi lencséiknek és kereteiknek köszönhetően csúcstechnológiás, elegáns termékek.
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THE® szemüvegek – Hozd ki a legtöbbet magadból!

Carbon Black (fekete)

Carbon Black (fekete)

Titanium Blue (kék)

Titanium Blue (kék)

Tourmaline Brown (barna)

Tourmaline Brown (barna)

TLW-107BL

TLW-107BLU

TLW-107BR
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Zepter Bemutatóterem – 1138 Budapest, Váci út 191.
+36 1 323 2426, info@zepter.hu
Club Live 100
Exkluzív árak tagjainknak.
Csatlakozz most. Vásárolj most.
teslahyperlighteyewear.hu

A monte carlói Formula-1 futam büszke szponzora.
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