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แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก ดีอย่างไร ?

วัดความโค้งของหน้าแว่น

เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีพราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ที่มีขายกันอย่างแพร่หลาย ยังเป็นเลนส์ที่ถูกผลิตอย่างสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไม่ได้ออกแบบเฉพาะบุคคล เข้าหาผู้ใช้แต่ละคน

ดังนั้นเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่าเหล่านี้ จะมีหลายโครงสร้าง ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งบางแบบก็จะเหมาะสำหรับบางคน บางค่าสายตา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่มีค่าสายตา 2

ข้างที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนแปลงกำลังเลนส์จากค่าบนสุดจนถึงล่างสุดยังไม่นุ่มนวล และยังไม่ละเอียดพอ
ดังนั้นเมื่อใช้เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะบุคคล ผู้ใช้ส่วนใหญ่

มักปรับตัวได้ยาก และมีจำนวนมาก ที่ปรับตัวไม่ได้เลย เนื่องจากใส่แล้วกะระยะไม่ได้ ถูกรบกวนด้วยภาพบิดเบี้ยวด้านข้าง
และต้องโฟกัสหาระยะชัดทุกครั้ง ที่เปลี่ยนระยะการมอง รู้สึกใส่ไม่สบายอยู่ตลอดเวลา ทำให้เวลาใส่แว่นแล้ว

สมองต้องพยายามฝืนเพ่งอย่างหนัก เพื่อปรับตัวเข้าหาแว่น ต้องถอดเข้า ถอดออก รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ และโฟกัสภาพได้ช้า
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วัดค่า CVD

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก วิเคราะห์ระบบการมองเห็นอย่างละเอียด ในการสร้างแว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล
ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งออกแบบเฉพาะบุคคล ตามพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้ใช้แต่ละคน

บนกรอบแว่นแต่ละอัน บนโครงสร้างเลนส์ที่มีความละเอียดกว่าเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีพราคาแพงเทคโนโลยีเก่า
ทุก ๆ จุดของการมอง ถูกคำนึงถึงการมอง ร่วมกันของตาทั้ง 2 ข้าง ไม่ว่าจะเหลือบตาไปทางใดก็ตาม

ก็จะได้ภาพที่คมชัดสมจริง และสบายตา รู้สึกเป็นธรรมชาติ ปรับตัวได้เร็ว เห็นภาพคมชัดทุกระยะในเสี้ยววินาที

เพิ่มความสามารถในการทำงานของสมอง ได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง และรู้สึกว่าแว่นตา
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย
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วัดค่า PTA

ศูนย์แว่นตาไอซอพติกมีเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะบุคคล

ให้เลือกในหลายระดับราคา ตามความละเอียดของเลนส์ เลนส์แว่นตาทุกรุ่น มีพื้นฐานเดียวกัน ตั้งแต่เลนส์ราคาแพ็กเกจละ
2 ล้านบาท ไปจนถึง เลนส์ราคาคู่ละ 18,800 บาท ดังนั้นทุก ๆ

ครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนจากเลนส์รุ่นที่ความละเอียดต่ำกว่าไปสู่เลนส์รุ่นที่ความละเอียดสูงกว่า
สิ่งที่จะได้คือความสบายที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า
ก็จะมีปัญหาทุกครั้งเวลาเปลี่ยนเลนส์ เนื่องจากเวลาเปลี่ยนโครงสร้างเลนส์

ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากเลนส์โปรเกรสซีฟราคาถูกเทคโนโลยีเก่า ราคาคู่ละ 5,000 บาท

ไปเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ราคาคู่ละ 50,000 บาท ในหลายกรณี ก็จะรู้สึกสบายน้อยลง
เนื่องจากโครงสร้างเลนส์ที่แตกต่างกัน ตำแหน่งแว่นที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยมาก

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถทำนัดมาได้ที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เพื่อวิเคราะห์ระบบการมองเห็น
และทดลองเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
ด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์แว่นตาไอซอพติก

ราคาเลนส์แว่นตาเทคโนโลยีใหม่ และกรอบแว่นตา ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
www.isoptik.com/isoptik/page.php?id=671
" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "

อาจารย์โบบิ
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ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอพติก
สายด่วน อาจารย์โบบิ SMS / WhatsApp : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.
LINE ID : masterbobi

WeChat ID : masterbobi

LinkedIn : Master Bobi N

Email : masterbobie@gmail.com
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด
เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์
สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร / SMS / WhatsApp : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า 3 วัน )
LINE ID : @isoptik

WeChat ID : isoptik

Email : isoptik@gmail.com
www.isoptik.com

www.facebook.com/isoptik
รับฟรี Blu-ray หรือ DVD ISOPTIK EYECARE วีดีโอรายการสุขภาพสายตาเพื่อคุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์

ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก SMS ชื่อ - ที่อยู่ มาที่ 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998 หรือ LINE ID :
@isoptik

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประสบการณ์จริงที่ได้รับจากไอซอพติกผู้ออกแบบเลนส์แพ็กเกจละล้าน โดย คุณปรีชา ประกอบกิจ

ประสบการณ์จริงที่ได้รับจากไอซอพติกผู้ออกแบบเลนส์แพ็กเกจละล้าน โดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุยข่าว 10 โมง เลนส์แพ็กเกจละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ความคุ้มค่าของแว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟ

อาจารย์ " โบบิ " ปรมาจารย์แว่นหรูอันละ 10 ล้าน
ไอซอพติก คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์

อาจารย์โบบิ ในรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ซื้อกรอบแว่น LINDBERG จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก ดีอย่างไร

เลนส์แพ็กเกจละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( One Million Baht for Better Life )
จุดเด่นของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการมองเห็น และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาสำหรับผู้ใช้แว่นสายตาแต่ละท่าน
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ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก ต่างกับการตรวจวัดสายตาทั่วไปอย่างไร ?

แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีล่าสุด ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ต่างจากแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า อย่างไร ?
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