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КВАНТОВА ХИПЕРСВЕТЛИННА ОПТИКА

Хиперсветлинни Очила Tesla
Tesla Хиперсветлинни Очила са с дизайн,
който предоставя интелигентен и
щастлив стил на живот.
Високотехнологични, изобретени в Швейцария,
първокачествени квантови хиперсветлинни
стъкла, предназначени да осигурят по-добро
здраве, когнитивни умения, външен вид и общо
благосъстояние – в съзвучие с нашата мисия:
ГЛЕДАЙ ПО-ДОБРЕ. МИСЛИ ПО-ДОБРЕ.
РАБОТИ ПО-ДОБРЕ. ЧУВСТВАЙ СЕ ПО-ДОБРЕ.

Златното Сечение
Законът на Хармонията и Красотата
Леонардо Да Вични (16 век) открива, че геометрията, която е основана на божествените пропорции, а именно, природния закон, съдържащ се в “Златното сечение”, е закона на хармонията и красотата, но също така е и ключа към молекулярните взаимодействия и функциониране.
Примерите във вселената са многобройни от макромолекулярно ниво (Фулерен С60,
очни клетки, клатрин, и др.), през флората и фауната (слънчогледите, черупките на
охлювите, и др.), през картината на Мона Лиза, и чак до галактиките (Млечния Път).

ВДЪХНОВЕНИ ОТ ОТКРИТИЕТО НА ФУЛЕРЕН С60, СПЕЧЕЛИЛО НОБЕЛОВА НАГРАДА

ГЛЕДАЙ ПО-ДОБРЕ. МИСЛИ ПО-ДОБРЕ. РАБОТИ ПО-ДОБРЕ. ЧУВСТВАЙ СЕ ПО-ДОБРЕ.

Нобеловата награда по химия беше присъдена на
сър Харолд Валтер Крото (1996 г.) за откритието на
Фулерен С60, молекула отразяваща структурата на
Фибоначи с икосаедрична симетрия. Фулерен С60
е третата и несравнима алотропна форма на въглерода, като другите две са графит и диамант.

Квантовата светлина се отразява положително на очите и зрението ни. Тя също така се отразява на функционирането на мозъка ни по една причина: тя регулира биологичния часовник, регулира хормоните. С
други думи, Хиперсветлината Tesla може да подобри цялостното функциониране на телата ни.

Хиперсветлинните очила Tesla са със семпъл,
но модерен дизайн. Базирани на молекулата фулерен, квантовите хиресветлинни лещи на Tesla
създават мощна, но в същото време нежна Квантова Хиперсветлина с идеалната динамика между
квантова енергия и информация. Благодарение на
взаимодействието на фотона светлина с вградения

фулерен С60, “живата” молекула (тя се завърта в лещите невъобразимите 18 милиарда пъти в секунда),
светлината се преобразува в квантов тороидален
ред съгласно Златното сечение. Квантовият тороидален ред на светлината е ключа към способността
на Квантовата Хиперсветлина да резонира с биомолекулите, като клатрина в мозъка, например.
Хиперсветлинните очила Tesla поддържат и регенерират биомолекулите и биоструктурите в зрението и мозъка на притежателите си, поддържайки хармонията в тялото им, като правят тези очила
един разумен и интелигентен избор.

Кой трябва да носи Хиперсветлинните очила Tesla, къде и кога?
Всички интелигентни хора: ти, студентите, учениците, професорите, пилотите, военните, шофьорите
(професионални и аматьори), полицаите, спортистите, политиците и парламентаристите… всички, които
са изложени на опасни количества изкуствена светлина в затворени помещения (в къщи, офиса, училището, концертни зали, шопинг молове) през деня и нощта, или такива, които са изложени на опасни
количества слънчева светлина през цялото време. Всички те, носейки очилата ще:
ГЛЕДАТ ПО-ДОБРЕ – МИСЛЯТ ПО-ДОБРЕ – РАБОТЯТ ПО-ДОБРЕ – СЕ ЧУВСТВАТ ПО-ДОБРЕ

• ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ: Хиперсветлинните лещи на • ПОДОБРЕНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ЗДРАВЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПТИМАЛЕН БИОЛОГИЧЕН ЧАTesla очилата предпазват очите, като отстраняват
СОВНИК: подобрено качество на съня, намалена
и трансформират опасната UV и виолетово синя
тревожност, стрес и депресивно поведение, подосветлина, които са опасни за молекулярната струкбрен психологически баланс и самочувствие, което
тура на очите от всякакъв тип източник на светлина
означава повече енергия през деня.
(изкуствена светлина в затворени помещения, светлината излъчвана от технологични устройства, и • ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕНслънчевата светлина) преобразувайки я в светлина
НО СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА (АНТИЕЙДЖ): Хис по-подходяща дължина на вълната (синя, зелена,
персветлинните очила Tesla изключват опасната
жълта, червена). Те също така защитават очите от
UV и виолетово-синя светлина, които са първите
прекомерна светлинна енергия.
отговорници за увеличаването на
бръчките, които
• ПОДОБРЕНО ЗРЕНИЕ: Хиперсветлинните лещи на
се появяват
очилата Tesla ви дават по-ясна визия в ежедневните
около очите.
ситуации което ви позволява да взимате по-добри
и по-бързи решения, когато сте на работа, вкъщи
или навън.
• ПОДОБРЕНИ КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ: По-добра
концентрация, фокус и познавателна дейност.

Ясно зрение: Решението за здрави очи
Нашите очи просто нямат защита от опасната високоенергийна UV и виолетово-синя светлина, която
идва от слънцето, изкуственото осветление и техническите устройства. Тази опасна светлина влиза
директно през ретината, като я уврежда непоправимо, и води до катаракти и макулна дегенерация.

Хиперсветлинните очила Tesla са безпрецедентно
и уникално решение, което блокира и трансформира вредната радиация в предпочитания Хиперсветлинен спектър. Нежни за очите, очилата ще
ви помогнат да си върнете състоянието на здраве
в тялото.
СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
Диаграма 1a показва спектъра на видимата
дневна слънчева светлина, HW (опасните дължини на вълната, UV и виолетово-синя светлина) и другите DW (препоръчителните дължини
на вълната) (450-780 nm), но по-голям от оптималния интензитет.

Заключение
Ефектът от лещите на Хиперсветлинни очила Tesla доказано намалява вредната UV и синя светлина от
всеки източник.
Хиперсветлинните очила Tesla са безпрецедентни и несравними с нито едни други очила, които някога са
произвеждани, заради тяхното ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ в регулирането на количеството на трансформираната
светлина, те могат да:
1. Намаляват прекомерното количество обща енергия (в слънчевата светлина), защитавайки очите, или
2. Увеличават общата енергия на препоръчителната дължина на вълната , трансформирайки вредните в оптимални дължини на вълната като това дава по-добро зрение, поради което създава квантова хиперсветлина,
която е най-оптимална, предпочитана и здравословна за окото и за хармоничните и здравословни процеси в
тялото.

Диаграма 1b показва трансформирането на
светлината по такъв начин, че повечето от HW
(опасните дължини на вълната) са елиминирани, докато по-голямата част от синята светлина
е намалена. Очевидно е, че Хиперсветлинните
лещи на Tesla значително намаляват прекомерното количество от слънчева светлина.

НЕОНОВА СВЕТЛИНА
Диаграма 2a показва спектъра на неоновата
светлина, като има значително количество HW
(опасни дължини на вълната, UV и виолетово-синя), и по-малко от оптималното количество енергия от DW (препоръчителна дължина
на вълната) (450-780 nm).
Диаграма 2b показва спектъра на неоновата
светлина, минаващ през Хиперсветлинните
очила Tesla, където неона се модифицира по такъв начин, че UV и виолетово-синята светлина
се трансформират в препоръчителната дължина на вълната (450-780 nm), като по този начин
увеличава тяхната енергия до оптималното
ниво, което е най-подходящо за очите.

LED СВЕТЛИНА
Диаграма 3a показва спектъра на бялата LED
светлина, много малко UV светлина, подчертано
количество синя светлина, и по-малко от оптималното количество енергия от препоръчителната дължина на вълната (450-780 nm).
Диаграма 3b показва LED светлина, която преминава през Хиперсветлинни очила Tesla, където LED се конвертира в здравословна квантова
хиперсветлина. HW (UV и виолетово-синята
светлина) се конвертира в DW (препоръчителна дължина на вълната), увеличавайки интензитета на светлината до оптималната енергия,
която е подходяща за очите.

“Хиперсветлинните очила Tesla са нещо повече от това да виждаш. Те са какво чувстваш и преживяваш. Аз познавам техния магически ефект. Това е танц между страст и визия, тяло и душа, единство и
цялостност. Хиперсветлинните очила Tesla промениха представата ми за света като ми дадоха благодат. Имам същото усещане като да съм влюбен.”

РАБОТИ И ГЛЕДАЙ НА МАКСИМУМ
Благодарение на това, че са със защитени стъкла и от двете страни, Tesla хиперсветлинните очила са с дълъг
живот. Те са с най-висококачествено покритие, устойчиви на надрасквания, и доказано с положителен ефект
върху нашето тяло и ум, което прави Хиперсветлинните очила Tesla интелигентен избор за тези, които се
интересуват от здравословен и разумен начин на живот.
Хиперсветлинните очила Tesla предоставят по-дъбор контраст и по-ярки цветове, благодарение на почти
натуралното възпроизвеждане на цветовете. Уникалните лещи предпазват от облясъците от слънчевата светлина и всяко друго отразяване на светлината, като по този начин предоставят релаксация и отмора за очите.
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