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Zonneglazen met een Crizal Sun UV-coating beschermen 
je ogen optimaal tegen schadelijke UV-stralen en geven 
jou het beste zicht. Deze glazen hebben een Eye-Sun 
Protection Factor (E-SPF) van 50+. Je ogen zijn ook 
beschermd tegen UV-stralen die via de achterzijde van 
het glas reflecteren. Met Crizal Sun UV glazen geniet je 
zorgeloos van de zon.

*Eye Sun Protection Factor (E-SPF) is een index ontwikkeld door Essilor, ter certificering van de mate van UV-bescherming van een brillenglas. De E-SPF-index heeft enkel betrekking op het brillenglas en betreft niet 
de mate van bescherming door directe blootstelling van het oog welke onderhevig is aan externe factoren (morfologie van de drager, montuurvorm, positie van het montuur). © Essilor International, maart 2019.
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