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Menos olhos estressados e melhor visão para seu esporte

Categoria

da lente

Composto de transmissão de luz Composto de absorção de luz

Descrição da lente Uso recomendado acima de  % até % de % a %

4 cor muito escura, não recomendada para dirigir 3 8 92 97

3 cor escura 8 18 82 92

2 cor moderada 18 43 57 82

1 ligeiramente colorida 43 80 20 57

0 cor ligeiramente transparente 80 100 0 20

w

Lentes de Policarbonato Vision Advantage™ 
As lentes de Policarbonato Vision Advantage™ dos óculos adidas satisfazem a qualidade óptica 
classe 1 e garantem 100% de proteção UVA, -B e -C de até 400 nanômetros.

Ideal transmissão de luz para
a uma máxima visão periférica 
 pico de transmissão a 430 nm

b realce de contraste 
 Ideal absorção da luz azul

c  harmonização de extremas flutuações de luz (luz/sombra) 
 reduzida transmissão de luz para menor irritação dos 
 receptores da retina

d  cores naturais 
 relação equilibrada de raios longos e curtos
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T

silver light

silver

silver

silver light

silver

Uso 
recomendado

Absorção 
de luz

Categoria 
da lente

Harmoniza rápidas alterações de luz/sombra, realce de 
contraste e efeito de brilho, excelente proteção da luz azul

90% 3

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 
efeito de contraste elevado, espelhamento prateado

89% 3

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 
efeito de contraste elevado

88% 3

Contraste ideal, a melhor lente para golfe 88% 3

Lentes fotocromáticas especiais para condições de mudança de 
iluminação

 87%
70%

3
2

Contraste ideal no espelhamento dourado ou prateado 86% 3

Efeito de brilho, apesar da alta absorção da luz, maior contraste 85% 3

Efeito de brilho, apesar da alta absorção da luz, 
espelhamento dourado ou prateado

84% 3

Contraste ideal para as condições de tempo parcialmente 
encoberto

65% 2

Efeito de brilho, apesar da alta absorção de luz, especialmente 
para as condições de tempo parcialmente encoberto

64% 2

Alto efeito de brilho, apesar da alta absorção da luz, melhor 
visão na névoa e luz difusa

40% 1

ativado

não ativado

COMPOSTO DE LENTES

te
cn

ol
og

ia
 d

a 
le

nt
e



23

po
la

ri
ze

d

brown

grey

grey

grey silver gradient

crystal silver gradient

yellow

clear

silver

lentes 

máscara

COMPOSTO DE LENTES

Uso 
recomendado

Absorção 
de luz

Categoria 
da lente

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 
efeito de contraste

90% 3

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 
efeito de contraste elevado, espelhamento prateado

89% 3

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 
efeito de contraste elevado

88% 3

Lente especial para o reflexo de luz da água, gelo, neve, etc. 87% 3

Proteção solar para condições de luz extremas 
(geleira, neve, água)

95% 4

— Proteção solar 87% 3

— Proteção solar 86% 3

— Proteção contra ventos e insetos
49%
13%

1 
0

— Melhor visão na névoa e luz difusa, efeito de brilho 13% 0

— Proteção contra ventos e insetos, para uso noturno 7% 0
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LST Bright
Porque é a sua visão que te leva.

LST Bright é a lente que ajuda a manter seu olho em seu alvo 
com clareza cristalina. 
LST Bright aguça a percepção em todas as condições de luz  e 
melhora a visão de contraste elevado, especialmente em névoa 
e luz difusa.

n Efeito de brilho em condições de pouca luz
n Melhora o desempenho visual 
n Rápido balanceamento de mudanças de luz/sombra 
n LST Bright  melhora o contraste

LST Bright. Perfeito para a neve, bicicleta, esportes ao ar livre,
golfe e corrida.

LST Active
Vá além da embalagem.  

LST Active é a lente que ajuda você ir além dia após dia. 
LST Active: Efeito de brilho, apesar de alta absorção da luz, 
melhora a visão de contraste. 

n Rápido balanceamento de mudanças de luz/sombra 
n Melhora o contraste
n Melhora a visão periférica
n Garante uma percepção clara de todas 
 as irregularidades do terreno 
n Efeito de brilho 
n Protege contra o ofuscamento

LST Active. Perfeito para bicicleta, corrida, golfe, esportes ao ar
livre e neve.

LST Contrast
Foco no que é importante! 

LST Contrast é a lente que elimina todos os distúrbios visuais. 
Lente LST Contrast aguça a percepção em todas as condições de 
luz e melhora a visão de contraste elevado, especialmente contra 
o fundo verde. 

n Impede o ofuscamento e melhora o conforto visual 
n Melhora o contraste para uma clara percepção 
 dos contornos do terreno
n Preserva cores naturais 

LST Contrast. Perfeito para o golfe e corrida.

LIGHT STABILIZING TECHNOLOGY™ FILTER

Be 
fast

Be 
precise

Be 
bright

Uso recomendado: Absorção de luz: 88% Categoria da lente: 3

Uso recomendado: Absorção de luz: 85% Categoria da lente: 3

Uso recomendado: Absorção de luz: 40% Categoria da lente: 1
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LST Polarized é a lente que protege os olhos contra irritantes 
reflexos e ofuscamento. 
LST Polarized aguça a percepção em todas as condições de luz 
e elimina eficazmente ondas de luz refletidas por superfícies 
brilhantes. 

n Visão de contraste melhorado em comparação 
 com as lentes polarizadas normais 
n Previne os reflexos provocados pela água, 
 neve ou asfalto molhado 
n Rápido balanceamento de mudanças de luz/sombra 
n Preserva cores naturais 

LST Polarized. Perfeito para esportes aquáticos.

LST Polarized
Cortar completamente 
o brilho e o reflexo.

LST Bluelightfilter é a lente que deixa você relaxado e confiante 
desde a caminhada até a montanha mais desafiadora.
LST Bluelightfilter aguça a percepção em todas as condições de 
luz e protege os seus olhos de forma confiável contra a luz azul de 
alta energia em altas altitudes.

n Excelente proteção para os olhos contra a perigosa 
 luz azul de alta energia
n Rápido balanceamento de mudanças de luz/sombra 
n Melhora a visão periférica
n Visão de alto contraste, especialmente importante 
 em condições de montanhosas

LST Bluelightfilter. Perfeito para esportes ao ar livre e neve.

LST Bluelightfilter
Proteja a sua visão!

LIGHT STABILIZING TECHNOLOGY™ FILTER

LST Vario é a lente que garante uma excelente visão em qualquer
condição de luz. 
LST Vario aguça a percepção e devido a seus filtros foto cromáticos
adapta-se automaticamente à diferentes condições de luz.   

n Lentes auto-coloridas se adaptam automaticamente ao meio
 ambiente escurecendo ou clareando, conforme exigido 
 – Tempo rápido de reação 
n Rápido balanceamento de mudanças de luz/sombra 
n Aumenta o contraste 

LST Vario. Perfeito para corrida e golfe.

LST Vario 
A visão perfeita em qualquer condição! 

Be 
protected

Be 
glarefree

Be 
versatileativado Absorção de luz: 87% Categoria da lente:  3

não ativado 70%

Uso recomendado:

Uso recomendado: Absorção de luz: 88% Categoria da lente: 3

Uso recomendado: Absorção de luz: 90% Categoria da lente: 3
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