
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
DLA DZIECI I NIEMOWLĄT 

 

Mam je
zawsze

przy sobie!

 
 



Podstawową przyczyną tego jest 
niemal całkowita przezierność 
źrenic u noworodków. Oznacza to,
że dziecięce oczy przepuszczają
znacznie więcej promieni UV
niż oczy osób dorosłych.

Dlatego tak ważna jest ich
prawidłowa ochrona
przed słońcem.

WSPÓŁPRACA Z EKSPERTAMI 

Okularki przeciwsłoneczne Beaba zostały zaprojektowane
i wyprodukowane we Francji we współpracy z optykami,
okulistami i osteopatami.

CZY WIESZ, ŻE...

...aż 70% szkodliwej ekspozycji na słońce  
doświadczamy przed ukończeniem 17. roku życia?

rogówka

źrenica

siatkówka



Moje oczko
w GLowie!-

OCHRONA OCZU
TWOJEGO DZIECKA
MA ZNACZENIE 

 

Okulary przeciwsłoneczne
z boczną ochroną filtrują
również promienie UV
wpadające z boku,
bezpośrednio na siatkówkę.

 
 

OCHRONA BOCZNA
jest niezbędna podczas
ekspozycji na słońce



NAJWYŻSZA OCHRONA
I IDEALNE DOPASOWANIE 

 

MAM JE ZAWSZE
PRZY SOBIE!

 

1.
MAKSYMALNA OCHRONA
•  Ochrona boczna:    

Osłony boczne, pełniące funkcję
bariery przed promieniami UV.
Maksymalna ochrona przed
promieniami słonecznymi.

• 
 
Ochrona przednia:  

 

Specjalne, ciemne soczewki
kategorii 3 i 4 zapewniają
100% ochronę
przed promieniami UV.



3.
REGULACJA ZAUSZNIKÓW
•   

 Końcówki zauszników można
wyginać i obracać tak,
by jak najlepiej dopasować
okularki do główki dziecka. 

 
 

 

2.
OPTYMALNY KOMFORT 
•  Materiał Fit Tech: Regulacja zauszników 360°: 

Strefy nosa i skroni oraz
wewnętrzne ramię zauszników
wykonane z materiału Fit Tech.
Miękki i wygodny materiał
dopasowuje się do morfologii 
dziecięcej twarzy.



AKCESORIA
W ZESTAWIE

 

•  Etui z mikrofibry:   
Do przechowywania okularów
i czyszczenia soczewek 

 

• 
 

Elastyczna opaska:
 Mocowana za pomocą

systemu Clip and Play
(silikonowe zaczepy)

 

Coś extra
Okulary przeciwsłoneczne dla dzieci
0-9 miesięcy są specjalnie dopasowane
do morfologii noworodka. Regulowany,
miękki, elastyczny pasek zapewnia
większy komfort w pozycji leżącej



0-9 miesięcy

ZNAJDŹ
SWÓJ KOLOR

 

2-4 lata

9-24 miesięce

4-6 lat

Tak wygodne,
że dzieci je uwielbiają!

 



 www.BÉABA.pl
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