O Avanço
Da
Visão
Quando eu coloquei o par de óculos,
eu não pude acreditar no que eu vi.
Nem você acreditará.

Por Joseph Sugarman

Estou prestes a lhe contar uma história
verdadeira. E, se você acredita em mim, você
será bem recompensado. Se você não acreditar
em mim, eu farei valer a pena mudar de ideia.
Deixe-me explicar.
Len é um amigo meu que tem um senso para
bons produtos. Um dia ele me ligou animado
sobre um par de óculos de sol que ele possui.
"É tão incrível", ele disse, "quando você olha a
primeira vez pelas lentes de um par, você não
acredita."
"O que eu vou ver?" eu perguntei. "O que
pode ser tão incrível?"
Len continuou: "Quando você coloca esses
óculos, sua visão melhora. Objetos parecem
mais nítidos, mais deﬁnidos. Tudo assume um
efeito 3D aprimorado perfeito. E não é minha
imaginação. Eu só quero que você veja com
seus próprios olhos."
NÃO PUDE ACREDITAR NO QUE VI
Quando recebi os óculos de sol e os coloquei,
não pude acreditar no que meus olhos viram.
Eu ﬁcava tirando e colocando eles para ver se
realmente o que eu estava vendo era
realmente de fato mais nítido ou se minha
imaginação estava pregando uma peça em mim.
Mas, a minha visão melhorava. Era óbvio. Eu
ﬁquei colocando o meu querido par de óculos
de sol de US$ 100 e comparando-os. Não dava
pra comparar. Eu ﬁquei muito impressionado.
Tudo parecia mais nítido, mais deﬁnido e de
fato tinha um olhar tridimensional bem melhor.
Mas, o que esse produto fazia que tornou a
minha visão muito melhor? Eu descobri.
Os óculos de sol (chamados BluBlockers)
ﬁltram o espectro ultravioleta e azul das ondas
de luz do sol. Talvez você já ouviu dizer que a
cor azul, em países que falam inglês, é usada
para expressões de mau humor como
"segunda-feira azul" ou de tristeza como
"estou me sentindo meio azul hoje." Até
mesmo no estilo de música blues podemos
perceber que é um estilo de música que tende a
ser mais melancólico em boa parte das
músicas.
Aparentemente, a cor azul, há séculos, tem
sido considerada uma cor bastante
deprimente. Para a visão, o azul também não é
uma boa cor. Existem várias razões. Primeiro,
os raios azuis têm um dos mais curtos
comprimentos de onda no espectro visível
(vermelho é o mais longo). Como
consequência, a cor azul focará um pouquinho
na frente da retina que é a "tela de foco" no seu
olho.

Ao bloquear o azul da luz solar através de um
processo especial de ﬁltragem e deixando
passar apenas os demais raios que de fato se
concentram claramente na retina, os objetos
ﬁcam mais nítidos e claros.

Eles se parecem com óculos de sol.

A segunda razão é ainda mais impressionante.
É prejudicial ter raios ultravioleta direto sobre
nossos olhos. Considerada ruim para a pele, a
luz UV é ainda pior para os olhos e acredita-se
que desempenhe um papel em muitas das
doenças oculares da atualidade. Além disso,
pessoas com lentes de contato estão em maior
risco porque as lentes de contato tendem a
potencializar a luz, aumentando os efeitos
nocivos do sol.
PERIGOS DO ÓCULOS DE SOL
Finalmente, eliminando o azul e a luz UV
durante o dia, sua visão noturna melhora. O
pigmento roxo no seu olho chamado
rodopsina, é afetado pelas luzes azul e
ultravioleta, e os olhos podem levar horas para
se recuperar dos danos.
Mas o que realmente me surpreendeu foi o
perigo em óculos de sol convencionais. Nossas
pupilas fecham sob luz forte para limitar a luz
entrando no olho e abrem mais à noite, como a
lente de uma câmera fotográﬁca. Assim,
quando colocamos óculos de sol, embora a
quantidade de luz que entra em nossos olhos
seja reduzida, nossas pupilas se abrem mais e
permitimos mais das luzes nocivas azul e
ultravioleta em nossos olhos.
NÃO FIQUE CONFUSO

Frequentemente as pessoas que leem isso
me perguntam, "Esses óculos Blu-Blockers
realmente funcionam?" Eles realmente
funcionam e por gentileza, dê-me a
oportunidade de provar isso. Eu garanto que
cada par de BluBlockers funciona
exatamente como eu descrevi.
Os óculos de sol BluBlocker usam lentes
oftalmológicas CR-39 de alta qualidade com
uma camada de proteção anti risco. Mais de
85% das prescrições médicas atualmente
receitam a lente CR-39. Não há nada de novo
nisso.
O preto com armação anodizada de alumínio
super leve é um dos mais confortáveis que já
usei e se compara com muitos dos pares de
US$ 200 que você compra da França ou Itália.

A parte mais frágil em qualquer par de óculos
é a dobradiça. Por isso, eu desenvolvi uma
dobradiça de tensão bidirecional de precisão
sem parafusos que não somente dobra
quando você fecha o par, mas contém uma
mola para dobrar para fora também. Você
tem uma armação completamente ﬂexível
que confortavelmente contornará seu rosto.

Eu também tenho outros dois modelos
bastante interessantes. Um deles é um par do
modelo de encaixe clip-on que pesa menos de
trinta gramas e se encaixa sobre lentes de grau
e o segundo é um modelo com armação de
plástico moldado com alta precisão que é
idêntica ao modelo de alumínio, mas sem a
dobradiça de tensão. Todos os modelos
incluem um estojo almofadado para guardar e
minha sensata garantia pessoal limitada de um
ano.
Peço que você encomende um par e
experimente ter sua visão aprimorada. Depois,
pegue seus velhos óculos de sol e compare-os
com os óculos de sol BluBIocker. Veja quão
mais nítidos e claros os objetos ﬁcam com o par
de BluBlocker. E veja se sua visão noturna não
melhora como resultado instantâneo. Se você
não ver uma diferença dramática em sua visão
- tão perceptível que você possa notar
imediatamente, você pode enviá-los de volta a
qualquer momento dentro de 30 dias e eu lhe
enviarei um reembolso de forma rápida e
cortês.
DIFERENÇA DRAMÁTICA
Mas, pelo que eu pessoalmente tenho
testemunhado, uma vez que você colocou o
par, não há chances de você querer devolvêlo.
Pilotos, golﬁstas, caçadores, atletas e
qualquer pessoa que passa muito tempo ao sol,
quem dirige um carro ou quem simplesmente
quer proteger sua visão - todos acharão os
óculos de sol BluBIocker indispensáveis.
Nossos olhos são muito importantes para nós.
Proteja-os e, ao mesmo tempo, melhore sua
visão com o mais incrível avanço em óculos de
sol desde a sua criação e introdução no
mercado. Encomende um par ou dois, hoje,
sem compromisso.
Usuários de cartão de crédito ligue
gratuitamente e encomende pelo número do
produto abaixo ou envie um cheque mais US$ 3
para frete e manuseio.
Alumínio Deluxe (0029HF)
$ 69.95
Modelo Clip-On (0028HF)
$ 29.95
Plástico de precisão (0031HF)
$ 39.95
Recorte e peça.
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