
הילדים מסתכלים תמיד 
כלפי מעלה,המשקפיים 
חייבים לכסות את 
העיניים לגמרי.

בחר את משקפי השמש כך 
שיתאימו בדיוק לגיל של ילדך 

ולמורפולוגיה שלו.

העדף עדשות משקפיים
המסננות ב- 100%את 

קרינת העל-סגול.

קרם הגנה מהשמש, צלונים או שמשיות לא יכולים להחליף משקפיים וכובע.
כיצד להתגונן 

ביעילות מפני השמש?

כיצד לבחור כובע?

‘InKassabl משקפי שמש

כיצד לבחור את המשקפיים?

Jokakid’s
4 - 6 שנים

 Jokala
 2 - 4 שנים

 Diabola réversible
0 - 18 חודשים

RoZZ

PiZZ

Jokaki
12 - 30 חודשים

BuZZ

Ki ET LAכדאי לאמץ את הרפלקס הנכון !הכל על קרינת העל-סגול  משקפי השמש 

Ki ET LA כובעי 

השמש פולטת מספר סוגים שונים של קרניים, כולל קרניים בתדר על-סגול 
:(UV)

העור  פני  לשטח  מגיעים   UVB קרני   •
והם אלה שגורמים לשיזוף ולמכות שמש.

• קרני UVA חודרות עמוק 
לתוך הרקמות (של העין או של העור)

ומאיצות את ההזדקנות שלהן. 
 

על סירה, על חוף הים, או בספורט החורף היו זהירים, כי 
• המים מחזירים 10% - 30% מקרינת העל-סגול 

• השלג מחזיר 85% מקרינת העל-סגול
• החול מחזיר יותר מ- 20% מקרינת העל-סגול. 

גם אם בשמש ישירה, וגם אם השמיים מכוסים בעננים
אנו חשופים לקרינת העל-סגול המזיקה.

30%20%85%

לפני גיל 12 , לעיניים אין עדיין  את ההגנה הטבעית שמעניקה העדשה 
הקריסטלינית.

לכן הם פגיעים הרבה יותר לקרינת על-סגול מאשר מבוגרים.

במהלך החיים, 70% מהחשיפה הכוללת לקרינת על-סגול
מתרחשת לפני גיל 17.

לפיכך, הילדים הם אלה שהכי חשופים לקרינה זו.

בחר משקפיים בעלות סמל CE des ועדשות  
מקטגוריה 3 לפחות.

בחר כובע עם שוליים רחבים שמגן גם על הפנים, וגם על הצוואר, העורף 
והכתפיים.

העדף בדים 
שמגנים מפני 

קרינת על-סגול 
שמעניקיםהגנה 

מקסימליתמקדם.
.UPF50+

בחר חומרים טבעיים ובדים נוחים כדי שיהיה לילד נוח והוא ישאיר את הכובע על הראש.

- להימנע מחשיפה
לשמש באמצע היום 

(16:00 - 12:00)

- להעדיף להיות 
באזורי צל.

- לחדש כל שעתיים  
את מריחת קרם 
ההגנה מהשמש 

עם מקדם 50.

- ללבוש 

בכל פעילות 
המתקיימת בחוץ.

NEW

!

CraZyg-Zag SUN משקפיים
גילאי 6 - 9 ו- 9 - 12 שנה

כובע Kapel להגנה מפני 
קרינת על-סגול

6 מידות לגילאי 0 עד 12 שנה (47 עד 58 ס"מ)
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הכל על האור הכחול

האור הכחול
המוקרן על ידי השמש

הוא בעצמה חלשה,
הוא מהווה מקור 

אנרגיה
וטוב לבריאות 

ולהרגשה הטובה.

לעומת זאת,
האור הכחול 
המלאכותי
שנפלט ממכשירים
חשמליים
מזיק מאד
לעיניים.

האור הכחול המלאכותי נפלט
ממסכי המחשב, הטבלטים, הטלוויזיות, הקונסולים,

המכשירים הניידים, אורות ה- LED, ומציף אותנו בחיי היומיום שלנו.

דבר. התמונות  יצירת  את  ומשבש  הרשתית,  לפני  עד  לעין  חודר  הכחול  האור 
לכן שרירי העיניים צריכים כל הזמן להתאמץ כדי להתאים את עצמם,

דבר שמעייף את העיניים שלנו.

אור כחול מלאכותי זה גורם:
• לעייפות בראייה
• לעקצוץ בעיניים

• כאבי ראש
• הפרעות במצב הרוח ובשינה

ולטווח ארוך, השפעות האור הכול יכולות להיות חמורות.

הילדים בני 6 עד 12 שנה מבלים בממוצע 
3 שעות ביום  מול מסך.

לפיכך, הדור הצעיר הוא החשוף ביותר לקרינה זו.

בחר משקפיים המסננות בין 
40% ל- 50% מהאור הכחול.

יש להעדיף משקפיים
 קלות ונוחות 

כדי שהילד שלך
יתרגל ללבוש אותם

כל הזמן.

כיצד לבחור משקפיים המגינות מפני 
האור הכחול? 

כיצד להתגונן בצורה יעילה
מפני האור הכחול המזיק של מסכים?

כדאי לאמץ את הרפלקס הנכון 

יש להימנע מחשיפת יתר למסכים.

מומחים בתחום הרפואה והבריאות ממליצים:

לפני כל מסך
יש להגן באופן שיטתי
על העיניים של ילדך.

להימנע ממסך
לפני גיל
שנתיים

 פחות מ-1 שעה
ליום לפני

גיל 4

פחות משעתיים
ליום אחרי

גיל 5.
RoZZ

PiZZ

BuZZ

NEW

Ki ET LA משקפי 

CraZyg-Zag SCREEN משקפי
גילאי 6 - 9  -  9 - 12 שנה

X

ZZ Z

הגנה 
מפני קרינת העל-סגול (UV) והאור הכחול

כדאי לאמץ את 
הרפלקס הנכון !

www.kietla.co.il


