
Do noszenia zawsze i wszędzie,
wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Opatentowana, szwajcarska inżynieria
Najwyższa jakość BIOPTRON Hyperlight Optics®

by

REWOLUCJA W MEDYCYNIE
w oparciu o fuleren C60

WIDZISZ WIĘCEJ
LEPIEJ SIĘ CZUJESZ 
SZYBCIEJ MYŚLISZ 

DZIAŁASZ EFEKTYWNIEJ
ŻYJESZ LEPIEJ



Okulary Hyperlight Eyewear® chronią przed szkodliwym 
promieniowaniem sztucznego światła, na które jesteśmy 

narażeni przez całą dobę (LED, neon, urządzenia elektronicz-
ne itp.), a także szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Okulary Hyperlight Eyewear® zapewniają aktywną terapię 
hiper-światłem, która chroni, rewitalizuje i reguluje biostruktury 

i procesy fizjologiczne w w oczach, mózgu i organizmie 
na poziomie kwantowym:

WIDZISZ WIĘCEJ • LEPIEJ SIĘ CZUJESZ • SZYBCIEJ
MYŚLISZ • DZIAŁASZ EFEKTYWNIEJ • ŻYJESZ LEPIEJ
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Każde światło przechodzące przez soczewki 
Hyperlight jest przekształcane w wyjątkowo
strukturalny hiperharmonizowany kompleks 
światła, zwany hiperświatłem kwantowym 
(quantum hyperlight).

Fuleren C60,  
kwantowo-mechaniczny      
transformator światła

Symetria i dynamika cząsteczki fuleren C60 odpowiadają symetrii i dynamice zdrowych 
biostruktur w organizmie.

Fuleren C60 ma niespotykane właściwości.
Wtopiony w soczewkę okularów Hyperlight rotuje z prędkością 18 miliardów razy na sekun-
dę. Wskutek swojej idealnej budowy oraz nieustannego ruchu, wchodzi w interakcję i zmienia 
strukturę światła, które przechodzi przez  soczewki Hyperlight Eyewear®. Po przejściu przez so-
czewkę fulerenową światło na zasadzie biomimikry przejmuje strukturę idealną i tak zmienione 
w hiperświatło dociera do tkanek i komórek. Pobudzone hiperświatłem biostruktury rozpoczynają 
proces odbudowy na poziomie kwantowym.

W rezultacie tego procesu fizjologicznego, Hyperlight Eyewear® chronią, przywracają równo-
wagę, rewitalizują i odbudowują całe układy w naszym organizmie tak, aby powróciły do opty-
malnego zdrowego stanu.
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Wpływ hiperświatła na ogranizm na poziomie kwantowym uruchamia szereg procesów, które w rezul-
tacie pozytywnie wpływają na funkcje mózgu. Światło hiperspolaryzowane przyczynia się do poprawy 
zdrowia fizycznego i stanu psychicznego.

W praktyce odczuwamy to w postaci:

• Poprawy ostrości widzenia
• Zwiększenia koncentracji, poprawy pamięci i szybszego i trafnego procesu podejmowania decyzji
• Zwiększenia wydajności w trakcie pracy umysłowej
• Rozluźnienia i redukcji stresu

POPRAWA 
FUNKCJI 
POZNAWCZYCH
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Okulary Hyperlight znacznie wyostrzają widzenie, bez względu na natężenie światła. Wspierają re-
konwalescencję gałki ocznej po zabiegach. Przyczyniają się do trafniejszego i szybszego procesu 
podejmowania decyzji.
 
• Zwiększają kontrast i intensywność kolorów
• Redukują odbicie światła i stres świetlny z powodu nagłego jasnego światła  
• Eliminują efekt przekrwionych, zmęczonych oczu
• Redukują rozproszenie światła w gałce ocznej

POPRAWA 
WZROKU
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Okulary Hyperlight Eyewear® chronią delikatną skórę wokół oczu. Światło hyperlight na pozio-
mie kwantowym, po przejściu przez soczewkę, wpływa korzystnie także na delikatne komórki 
skóry wokół oczu.
 
• Podtrzymują i stymulują naturalny proces regeneracji i produkcji kolagenu oraz elastyny.
• Hamują proces powstawania i pogłębiania się zmarszczek
• Są dostowane do noszczenia wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz

PIĘKNA SKÓRA 
WOKÓŁ OCZU

6

WIDZISZ WIĘCEJ • LEPIEJ SIĘ CZUJESZ • SZYBCIEJ MYŚLISZ • DZIAŁASZ EFEKTYWNIEJ • ŻYJESZ LEPIEJ



Hyperlight Eyewear dzięki wyjątkowemu działaniu fulerenu C60 optymalizują poziomy hor-
monów w naszym organizmie: serotoniny (hormonu szczęścia), dopaminy (hormonu przy-
jemności, melatoniny (hormonu snu) i kortyzolu (hormonu stresu). Równowaga hormonalna 
jest kluczowa dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
 
• Pomagają utrzymać równowagę psychiczną i dobry nastrój
• Redukują stres, niepokój, stany obniżonego nastroju
• Zmniejszają poziom napięcia i agresji
• Redukują zaburzenia rytmu dobowego także spowodowane jet -lagiem, regulują sen
• Podnoszą i utrzymują poziom energii przez cały dzień

IDEALNA
RÓWNOWAGA 
HORMONALNA
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Kto może skorzystać z naszych okularów? Wszyscy!

Studenci, uczniowie, profesorzy, kierowcy, piloci, policjanci, żołnierze, przedsiębiorcy, urzędnicy, poli-
tycy, parlamentarzyści, dzieci – ludzie niezależnie od wieku i profesji, którzy są codziennie narażeni 
na nadmiar światła sztucznego czy nadmiar światła słonecznego.

 

Dla każdego, kto dba o siebie, pracuje  
i prowadzi aktywny tryb życia!

Zawsze. Wszędzie.
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DOBRY WZROK JEST KLUCZEM DO DOBREGO ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO

Nasze oczy nie mają wystarczającej ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem sztucznego oświetlenia 
i niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym.
Zbyt częsta ekspozycja na szkodliwe światło nieodwracalnie uszkadza nasze oczy, powodując zaćmę lub de-
generację plamki żółtej. Co więcej, negatywnie wpływa na funkcje mózgu i ogólne zdrowie fizyczne.

Poza blokowniem szkodliwego światła okulary Hyperlight  Eyewear®, dzięki właściwościom fulerenu C60, prze-
kształcają zwykłą strukturę promieni świetlnych w formę hiperświatła zdolnego do oddziaływania na komórki na 
poziomie kwantowym. Światło przechodząc przez nieustannie wirującą cząstkę fulerenu, charakteryzującą się 
idealnym kształtem, przejmuje od niej idealną symetrię. Następnie przenosi ją na wszystkie biostruktury, które na-
turalnie jej się podporządkowują. Okulary Hyperlight poprawiają wzrok jak i pozytywnie wpływają na pracę układu 
nerwowego. W rezultacie odczuwana jest regeneracja na poziomie fizycznym i psychicznym.

Efekt okularów  Hyperlight  Eyewear® na co dzień odczujesz w postaci przypływu energii i witalności, 
zwiększenia produktywności i skuteczności w działaniu.
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NAGRODA NOBLA ZA ODKRYCIE FULERENU
Początkiem okularów Hyperlight Eyewear® jest odkrycie fulerenu C60 

uhonorowane nagrodą Nobla

Obok grafitu, diamentu, fuleren C60 jest jedną z ośmiu alotropowych form węgla. 
Alotropia jest szczególnym przypadkiem polimorfizmu, czyli różnopostaciowości 

substancji. Za jej odkrycie zespół naukowców Kroto, Smalley i Curl został w 1996 roku 
uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

Cząsteczka fulerenu C60  ma kszałt piłki futbolowej, charakteryzuje się dwudziestościenną 
symetrią, zawiera 60 atomów. Jej wnętrze jest puste. Ciekawostką jest, że już w starożytności 

Platon twierdził, że obiekty o dwudziestościennej symetrii należą do obiektów idealnych, taką 
idealną stukturę odzwierciedla wszechświat. Współczesne badania otworzyły zupełnie nowy 
rozdział w nanotechnologii i medycynie kwantowej. 

Dziś, dyspnując dokładnymi narzędziami pomiarowymi jesteśmy w stanie stwierdzić, 
że identyczną symeterią  charakteryzują się zdrowe struktury biologiczne, a fuleren C60 

przyczynił się do opracowania nowych metod leczenia umożliwiających poprawę 
codziennego życia.
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ZASADA ODDZIAŁYWANIA ŚWIATŁA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM
HIPER HARMONIZOWANE ŚWIATŁO

Poszczególne elementy komórek naszego ciała zbudowane są z białek. Upraszczając, za dostarczanie 
elementów odżywczych do każdej komórki naszego ciała odpowiada związek chemiczny zwany klatry-
ną. Jej budowa jest identyczna do budowy fulerenu. W organizmie człowieka tą symetryczną budowę 
ma aż do 85% biomolekuł. Wskutek różnych procesów degeneracyjnych (starzenia się, zanieczyszcze-
nia środowiska, stresu itd.), idealna struktura biomolekuł jest zaburzona. Nie działają tak efektywnie,
a ich zaburzenia skutkują chorobami i przedwczesnymi procesami starzenia.

Zdrowe biomolekuły pobudzone światłem, którego promienie weszły w interakcję z fulerenem, zyskują 
nową strukturę, idealnie harmonicznej toroidy o idealnych proporcjach utrwalają ich zdrową strukturę.

Zdegenerowane biomolekuły wskutek energii, częstotliwości i stuktury docierajacego do nich światła, 
naturalnie dostrajają się, uruchamiając naturalne procesy naprawcze. Dzieje się tak na zasadzie od-
działywania między obiektami o identycznej strukturze. Energia światła identyczna ze strukturą fulere-
nu jako silniejsza pomaga chorym i uszkodzonym molekułom odbudować właściwą idealną strukturę. 
Wprowadza je w stan równowagi i homeostazy.  

Im więcej komórek rozpoczyna proces naprawczy, tym bardzej oddziaływują na kolejne systemy, wpły-
wając w taki sposób na regenerację całego organizmu.

Światło 
hiperharmonizowane

Pręciki w oku 

Klatryna 

Fuleren C60
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POTWIERDZONY NAUKOWO WPŁYW ŚWIATŁA 
NA DZIAŁANIE MÓZGU

W 2017 roku trzech Amerykanów (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young) uhonorowano za 
badania nad molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi za rytm okołodobowy. Potwierdziły one, iż 
szereg procesów w mózgu jest regulowanych przez rytm dobowy ze zmianami światła i ciemności. Zegary 
biologiczne działają według tych samych zasad również w komórkach innych organizmów wielokomórko-
wych - także ludzi, powodując zmiany poziomów hormonów w zależności od pory dnia. Wpływając na świa-
tło, które dociera do nas, jesteśmy w stanie odpowiednio stymulować procesy zachodzące w naszym ciele.

Soczewki Hyperlight Eyewear® optymalizują cykl dobowy. W unikalny sposób regenerują  biomolekuły 
i biostruktury przywracając je do zdrowego naturalnego stanu, optymalizują również bioprocesy 

w naszych oczach i mózgu. Rano i w ciagu dnia nastawiają nasz ogranizm do pracy, wieczorem 
wyciszają i pozwalają się zrelaksować.  Odczuwamy to jako psychofizyczną równowagę. Okulary 

stanowią zatem doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce poprawić komfort swojego życia.
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ZASADA IDEALNEJ PROPORCJI ZNANA BYŁA JUŻ OD WIEKÓW

Od wieków naukowcy szukali w otaczającym świecie zarówno tym makro- i mikroskopowym reguł 
geometrycznych. Już w renesansie Leonardo da Vinci opisywał uniwersalne prawo harmonii i piękna. 
Tworzył dzieła zgodnie z odkrytymi zasadami złotego podziału. Spośród miliardów artefaktów właśnie 
te dzieła do dziś uznawane są jako kanon piękna i harmonii. 

Dziś dysponujemy aparaturą oraz poziomem wiedzy, który pozwala nam zbadać i wykorzystywać za-
sady, których istnienie dawni naukowcy przeczuwali lecz nie potrafili udowodnić. Dziś wiemy, że nawet 
struktury biomolekuł w naszych organizmach podlegają tym prawom geometrycznym. 

Przykładem jest światło hiperharmonizowane. W przeciwieństwie do innych form światła, 
spełnia i naturalnie odzwierciedla zasady złotego podziału, idealnie współdziałając z biostruk-
turami. Rezonansowa transmisja energii kwantowej i informacji poprzez hiperharmonizowane 
światło odbudowuje struktury i naturalne procesy zaburzonych biomolekuł, regenerując tym 
samym cały organizm.
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2a

3a

2b

3b

Hiperharmonizacja światła (Przekrój - profil transformacji spektrum)

1a 1b
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1a  WIDZIALNE SPEKTRUM ŚWIATŁA SŁONECZNEGO:
• Pokazuje spektrum wysokoenergetyczne szkodliwej długości fali (HW) - 

światło ultrafioletowe i niebieskie (<450 nm).
• HW hamują również optymalne funkcjonowanie oczu i mózgu. HW są poza 

pożądanymi długościami fal (DW) (450 - 780) i mają długości fal, które 
mają zbyt dużo energii dla optymalnego funkcjonowania oczu i mózgu.

1b  WIDZIALNE SPEKTRUM ŚWIATŁA PO PRZEJŚCIU PRZEZ 
Hyperlight Optics®

• Po przejściu przez Hyperlight Optics® całe widmo zostało idealnie 
zrestrukturyzowane w pożądane długości fal (DW) (450 - 780 nm), 
w nienadmierną ilość energii, która jest idealna dla oka i mózgu. 

• Ogólna szkodliwa nadmierna ilość energii jest znacznie zmniejszona 
i przekształcona w hiperharmonizowaną strukturę, aby osiągnąć 
optymalny poziom dobrego zdrowia.

2a  SPEKTRUM ŚWIATŁA NEONOWEGO
• Pokazuje spektrum wysokoenergetycznej szkodliwej długości fali  

<450 nm (światło fioletowe i niebieskie), podczas gdy pożądana  
ilość energii o pożądanych długościach fali (450–780 nm)  
jest mniej niż optymalna.

2b   SPEKTRUM ŚWIATŁA NEONOWEGO PO PRZEJŚCIU PRZEZ 
Hyperlight Optics®

• Spektrum szkodliwych długości fali światła neonowego 
(światło fioletowe i niebieskie <450 nm) zostało przekształcone 
w pożądane długości fali (450–780 nm), podnosząc poprzednio 
niewystarczający poziom energii do optymalnego dla zdrowego 
funkcjonowania oka i mózgu.

3a SPEKTRUM BIAŁEGO ŚWIATŁA LED 
• Szkodliwe długości fali (HW) światła LED: ultrafiolet i światło 

niebieskie (<450 nm), które mają nadmierną energię, utrudniają 
optymalne funkcjonowanie oczu i mózgu. Te długości fali mają 
niewystarczającą energię poza optymalnym zakresem 450-780 
nm, co hamuje funkcjonowanie oczu i mózgu.

3b  SPEKTRUM BIAŁEGO ŚWIATŁA LED PO PRZEJŚCIU 
Hyperlight Optics®

• Po przejściu przez Hyperlight Optics®, całe spektrum światła LED 
przejmuje idealną strukturę z pożądanymi długościami fali, ponieważ 
doszło do zwiększenia lub zmniejszenia poziomu energii do poziomu, 
który jest idealny dla prawidłowego funkcjonowania oczu i mózgu. 

Aby chronić oczy i mózg, 
Hyperlight Optics® posiadają 
unikalną podwójną (dwoistą) 
naturalną zdolność:

1.  Redukują nadmierne 
szkodliwe i niebezpieczne 
promieniowanie (<450 
nm, tj. UV, światło niebie-
skie i fioletowe) do po-
żądanych i optymalnych 
poziomów energii (poka-
zane na wykresie 1b)

2.  Zwiększają niewystar-
czające poziomy energii 
sztucznych źródeł światła 
do pożądanych i optymal-
nych poziomów energii 
(pokazane na wykresach 
2b i 3b)

       Tego typu unikalne, 
kwantowe hiperświatło 
jest optymalne  
i korzystne dla zdrowia 
oczu i mózgu oraz  
dla harmonijnego 
i zdrowego 
funkcjonowania  
całego organizmu.
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Przedstawiono mi Hyperlight Eyewear®, nowy rodzaj okularów  
z soczewkami, które zawierają Fuleren C60. Ponieważ światło 

hiperspolaryzowane rezonuje z mikrotubulami i innymi 
biomolekułami, ma wpływ na nasz sposób myślenia. To 

dowodzi, że noszenie okularów Hyperlight Eyewear® 
sprawia, że lepiej myślimy, czujemy sie lepiej i 

zyskujemy więcej siły, dzięki której moglibyśmy 
zmieniać świat wokół nas, uniknąć konfliktów i 

sporów nawet tych na poziomie globalnym.
    

            Dr Howard Moskowitz   
              Psychofizyk

Hyperlight Eyewear® wykorzystują opatentowaną 
nanotechnologię powstałą w oparciu o fuleren C60 

i odkrycie hiperharmonizowanego 
i hiperspolaryzowanego światła. Firma BIOPTRON, 

twórca Hyperlight Eyewear® zdobyła wiele 
prestiżowych międzynarodowych nagród.
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Przedstawiono mi Hyperlight Eyewear®, nowy rodzaj okularów  
z soczewkami, które zawierają Fuleren C60. Ponieważ światło 

hiperspolaryzowane rezonuje z mikrotubulami i innymi 
biomolekułami, ma wpływ na nasz sposób myślenia. To 

dowodzi, że noszenie okularów Hyperlight Eyewear® 
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zmieniać świat wokół nas, uniknąć konfliktów i 

sporów nawet tych na poziomie globalnym.
    

            Dr Howard Moskowitz   
              Psychofizyk
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Patent BIOPTRON Hyperlight Eyewear® to połączenie unikatowych właściwości i najwyższej 
jakości szwajcarskiej technologii, bez porównania z tradycyjnymi soczewkami.
Bioptron Hyperlight Optics® zostały zaprojektowane w celu poprawy zdrowia, a w tym naszych 
zdolności poznawczych, wyglądu, samopoczucia i  ogólnej jakości życia. 

  
Fuleren C60

Blokowanie i przekształcanie
WSZYSTKICH rodzajów  
szkodliwego światła

Quantum Hyperlight (kwantowe 
hiperświatło)

Odporność na zarysowania

Odporność na mgłę/
parowanie

Blokowanie odblasku 
(anti-reflex)

BIOPTRON Hyperlight Optics® są obustronnie pokryte doskonałymi powłokami 
ochronnymi. Są odporne na zarysowania,  łatwo utrzymać je w czystości i cechuje 

je długa żywotność. Wysoka jakość produkcji soczewek i oprawek sprawia, 
że BIOPTRON Hyperlight Optics® to zarówno opatentowana i najbardziej 

zaawansowana technologia, jak i elegancki, nowoczesny produkt.

Soczewki BIOPTRON Hyperlight Optics® są wyjątkowe i bezkonkurencyjne.



WIDZISZ WIĘCEJ 

LEPIEJ SIĘ CZUJESZ

SZYBCIEJ MYŚLISZ

DZIAŁASZ EFEKTYWNIEJ

ŻYJESZ LEPIEJ

19

Opatentowana technologia, szwajcarska inżynieria 

Najwyższa jakość BIOPTRON Hyperlight Optics®
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Opatentowana technologia, szwajcarska inżynieria
Najwyższa jakość BIOPTRON Hyperlight Optics®
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