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Brýle THE® chrání před účinky 
škodlivého záření, ať už nezdravé 
složky slunečního světla, tak modrého 
světlo z elektronických přístrojů.

Brýle THE® pomocí účinků 
hypersvětla posilují a revitalizují 
organismus na kvantové úrovni.

Fullerene C60 je kvantově 
mechanický transformátor světla 
a kvantově mechanický generátor 
kvantového hypersvětla.

Světlo, které prochází 
fullerenovou vrstvou brýlí THE®, 
se mění na optimalizované a 
hyperharmonizované.



Kvantové hypersvětlo vzniká ve chvíli, kdy světlo prochází čočkami optiky Quantum Hyperlight 
Optics®, a  příznivě ovlivňuje jak funkci zraku, tak funkci mozku. Tím přispívá k  celkovému 
zlepšení fyzického i psychického stavu uživatele brýlí a optimalizuje tělesné funkce.

Brýle THE®:
•	 zvyšují koncentraci, pozornost a posilují paměť
•	 přispívají k vyšší produktivitě a efektivitě 
•	 napomáhají k rychlejšímu a lepšímu rozhodování
•	 podporují psychickou výkonnost při nadměrném a intenzivním psychickém zatížení

Kdykoli. Kdekoli.

KOGNITIVNÍ 
SCHOPNOSTI



Ochrana zraku

Brýle THE® chrání oči tím, že eliminují nebezpečné ultrafi alové a modré záření a přeměňují je 
na vlnové délky (zelené, žluté, oranžové, červené světlo), které jsou pro oko optimálnější. Brýle 
rovněž chrání oči před nadměrným množstvím kombinované světelné energie pocházející ze 
všech světelných zdrojů, jimž jsme vystavováni (umělé světlo, světlo z elektronických přístrojů 
a sluneční světlo), neboť propouštějí pouze ideální množství celkové energie. 

Brýle THE®:
•	 pomáhají chránit vaše oči před nejrůznějšími onemocněními a problémy
•	 posilují ciliární sval oka
•	 přispívají ke zpomalení vzniku očního zákalu
•	 napomáhají prevenci senilní makulární degenerace
•	 mohou oddálit potřebu používat dioptrické brýle

ZRAK



Zlepšení zraku i myšlení

Brýle THE® umožňují ostřejší vidění i při špatném osvětlení a napomáhají k lepšímu a rychlejšímu 
rozhodování, čímž zvyšují naši efektivitu a úspěšnost při každodenních profesních činnostech 
i volnočasových aktivitách. 

Brýle THE®:
•	 snižují rozptyl světla uvnitř oka
•	 zlepšují ostrost zraku
•	 zvyšují citlivost na kontrast a intenzitu barev a snižují odraz
•	 snižují únavu a nepříjemné pocity v očích 
•	 zabraňují oslepujícím účinkům náhlého jasného světla



Brýle THE® působí proti stárnutí pokožky kolem očí. Eliminují záření nebezpečného ultrafi alového 
a modrého světelného spektra a přeměňují je na žádoucí světelné vlny, které udržují a podněcují 
přirozenou regeneraci/syntézu kolagenu a elastinu. Tím přispívají k redukci stávajících vrásek 
kolem očí a zabraňují vzniku nových vrásek. Tato unikátní vlastnost je jedním z dalších důvodů, 
proč nosit tyto brýle jak v uzavřených prostorách, tak i venku! 

Brýle THE®:
•	 fungují jinak než všechny ostatní typy brýlí, navíc mají skvělý design 
•	 jsou módním doplňkem, který ještě více podtrhne váš styl

STYL 
A KRÁSA



Brýle THE®  unikátním způsobem optimalizují hladiny serotoninu („hormonu štěstí“), dopaminu 
(„hormonu radosti“), melatoninu (hormonu odpovědného za regulaci spánku) a kortizolu 
(stresového hormonu) a uvádí je do přirozené rovnováhy, která je pro psychické a fyzické zdraví 
organismu naprosto klíčová.

Brýle THE®:
•	 navozují psychickou rovnováhu a posilují sebedůvěru
•	 zlepšují náladu a snižují hladinu stresu
•	 zmírňují úzkost, depresi a agresi
•	 přispívají k úpravě poruch spánku a zmírňují dopady způsobené změnou časových pásem
•	 zvyšují nezbytnou úroveň vitality a udržují ji po celý den

HORMONÁLNÍ 
STAV



Pro koho - a kdy/kde - jsou brýle THE® přínosné

Pro každého, kdo o sebe pečuje, kdo tvrdě pracuje a vyznává aktivní životní styl: pro vás, studenty, 
žáky, policisty, profesory, piloty, vojáky, řidiče (profesionální i amatérské), sportovce, politiky 
a členy parlamentu, atd. Pro všechny z nás, kteří jsme den co den vystaveni nebezpečnému 
záření slunečního světla i umělému osvětlení v  uzavřených prostorech (v domácnostech, 
v práci, ve školách, v kancelářích, v nákupních centrech atd.).

Kdykoli. Kdekoli.



Dobrý zrak je klíčem k dobrému zdraví

Naše oči nemají žádnou přirozenou fyziologickou ochranu proti nebezpečným fotonům vysoce 
energetického světla (UV záření a modrého světla) vydávaného sluncem, umělým osvětlením  
a elektronickými přístroji. Toto škodlivé světlo nevratně poškozuje naše oči, způsobuje oční 
zákal a vyvolává degeneraci makuly. Kromě toho také nepříznivě ovlivňuje funkce mozku a naše 
celkové zdraví.

Brýle THE® představují unikátní řešení pro zlepšení funkce zraku i funkcí mozku, blokují škodlivé 
záření a zároveň je přeměňují na optimální rozsah kvantového hypersvětla. Díky brýlím  THE® 
budete vitálnější, šťastnější a úspěšnější.

Vidět lépe  •  Cítit se lépe  •  Myslet lépe  •  Podávat lepší výkony



Brýle THE® jsou inspirovány objevem 
molekuly fullerenu C60

Nobelova cena za chemii byla v roce 1996 udělena Krotoovi, Smalleymu a Curlovi za objev fullerenu 
C60, molekuly vyznačující se Fibonacciho strukturou s ikosaedrální symetrií. Fulleren C60 je vedle 
grafi tu a diamantu třetí alotropickou formou uhlíku, se stejnou symetrií jako má celý vesmír.

Nobelova cena,
1996



Hyperharmonizace světla

Brýle THE® jsou založeny na molekule C60. Vytvářejí unikátní, účinné a prospěšné hypersvětlo 
s ideální dynamikou na úrovni kvantové energie a kvantových informací. Fotony z  jakéhokoli 
zdroje světla přebírají při interakci s molekulou C60, která je „plná života“ a otáčí se neuvěřitelnou 
rychlostí 18-miliardkrát za vteřinu, kvantové uspořádání anuloidu podle pravidla zlatého řezu. 

Kvantové hypersvětlo, jež vykazuje ideální symetrii, která je identická se symetrií určitých 
biostruktur, přímo navzájem působí s biomolekulami (zejména s klathrinem v mozku) a přenáší 
na buněčné úrovni jak optimální energii, tak optimální informace.

Přenos energie a informací hyperharmonizovaného světla do struktur biomolekul s narušenou 
energií vede k regeneraci jejich přirozených funkcí a tudíž k harmonizaci.

Hyperharmonizované 
světlo

Tyčinkové buňky v oku

Klathrin

Fulleren C60



 Vliv světla na mozek

Světlo reguluje hladiny hormonů v mozku, to znamená, že řídí cirkadiánní rytmus. Za tento 
objev byla vědcům Hallovi, Rosbashovi a Youngovi udělena v roce 2017 Nobelova cena.

Brýle THE® umožňují uživatelům unikátní regeneraci biomolekul a biostruktur a zajišťují 
zachovávání optimálních bioprocesů v  očích a v mozku. Výsledkem je nastolení psychické 
a fyzické rovnováhy: lépe vidíme, lépe nám to myslí, lépe se cítíme, jsme produktivnější a také 
úspěšnější. 

SPÁNEK

AUTONOMNÍ 
NERVOVÝ SYSTÉM

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI 
(POZORNOST, KONCENTRACE, 

UČENÍ, PAMĚŤ)
NÁLADA MOTORICKÁ 

AKTIVITA

HORMONY

BIOLOGICKÉ 
HODINY

BUNĚČNÝ 
CYKLUS

TALAMUS

HYPOFÝZA – 
MELATONIN

PARAVENTRIKULÁRNÍ 
JÁDRO (PVN)

MOZKOVÝ 
KMEN

BIOLOGICKÉ 
HODINY

HYPOTALAMUS

MOZKOVÁ 
KŮRA

PAMĚŤ

TALAMUS



Zlatý řez - univerzální zákon harmonie a krásy

Podle Leonarda da Vinciho je geometrie založena na božských poměrech proporcí (zákon přírody 
spočívající v pravidle zlatého řezu) a utváří základy zákonů harmonie a krásy. Zlatý řez je zároveň 
také principem, podle kterého se biologické struktury dostávají do interakce s kvantovým 
hypersvětlem v  prostoru a čase, čímž dochází k rezonančnímu přenosu energie a informací 
zajišťujících regeneraci organismu na kvantové úrovni.

            

Vidět lépe  •  Cítit se lépe  •  Myslet lépe  •  Podávat lepší výkony
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Přeměna světla
Graf 1a znázorňuje viditelné spektrum slunečního světla. 
Toto spektrum vykazuje škodlivé vlnové délky (fialové a 
modré světlo), jakož i žádoucí vlnové délky (450–780 nm), 
jejichž intenzita je často větší, než je optimální hodnota. 

V grafu 1b je znázorněno viditelné spektrum slunečního 
světla, které prochází brýlemi THE®. Přeměna světla 
probíhá tak, že dochází k eliminaci velké části škodlivých 
vlnových délek a k  významnému omezení modrého 
světla. Unikátní funkce čoček Quantum Hyperlight 
Optics® spočívá v tom, že se nadměrné množství sluneční 
energie přeměňuje na úroveň, jež je pro oči optimální.

Graf 2a znázorňuje spektrum neonového světla 
s vysokým podílem škodlivých vlnových délek, přičemž 
množství energie s  žádoucími vlnovými délkami je 
menší, než jaké je optimální (450–780 nm).

V grafu 2b je znázorněno spektrum neonového světla, 
které prošlo brýlemi THE®. Z  obrázku je patrné, že 
se neonové světlo změnilo: fialové a modré světlo se 
přeměnilo na žádoucí vlnové délky (450-780 nm), a tudíž 
se unikátním způsobem zvýšila chybějící energie - a to 
na úroveň, která je pro funkci zraku a mozku optimální.

Graf 3a znázorňuje spektrum bílého LED světla 
obsahujícího fialové světlo a velký podíl modrého světla. 
Množství energie u žádoucích vlnových délek je výrazně 
nižší, než jaké je optimální (450–780 nm).

Na grafu 3b vidíme, že se LED světlo, které prochází 
čočkami Quantum Hyperlight Optics®, mění na zdravé 
kvantové hypersvětlo. Škodlivé vlnové délky se přeměňují 
na žádoucí vlnové délky a nedostatečná intenzita LED 
světla se mění na úroveň energie, která je pro funkci 
zraku optimální.

Brýle THE® redukují nebezpečné UV 
záření a modré světlo vydávané jakýmkoli 
světelným zdrojem. 

Brýle THE® jsou vzhledem k dvojímu 
způsobu regulace množství světla, které 
jimi prochází, naprosto unikátní. Brýle 
THE® mají schopnost: 

1. snižovat nadměrné množství 
slunečního světla, a tudíž chrání oči

2. zvyšovat a doplňovat chybějící energii 
žádoucích vlnových délek (u umělých 
světelných zdrojů) a přeměňovat tak 
škodlivé vlnové délky na vlnové délky 
žádoucí 

Toto unikátní kvantové hypersvětlo 
je optimální a účinné pro oči a mozek, 

pro harmonické a příznivé 
fungování organismu.



Patentovaná nanotechnologie, která je založena na fullerenu C60 a objevech 
hyperharmonizovaného a hyperpolarizovaného světla, získala pět 

prestižních mezinárodních ocenění. 

Zlatá plaketa a zlatá 
medaile, Inventions, 

Bělehrad 2018

Zlatá medaile, China 
Association of Inventions, 

Foshan 2018

Zlatá medaile, 
Invent Arena, 
Třinec 2018

Zlatá medaile, World 
Intellectual Property 

Organization, Bělehrad 2018

Zlatá medaile, International 
Federation of Inventors’ 

Association, Ženeva 2018



„Brýle THE® neslouží jen k tomu, aby 
člověk lépe viděl, ale aby se také lépe 

cítil. Je to zážitek sám o sobě. Je to něco 
jako tanec vášně, jako obraz jednoty těla, 
duše a celistvosti. Brýle THE® změnily mé 

vnímání a prožívání světa a přinesly mi 
jen samé výhody. Když je mám na sobě, 

cítím se úplně stejně, jako když jsem 
zamilovaná.“

Ana

    3 v 1

•	 Ochrana 
•	 Prevence 
•	 Regulace



Čočky Quantum Hyperlight Optics®, vyznačující se unikátními vlastnostmi a nejvyšší kvalitou, jsou 
vyrobeny na základě švýcarské technologie: jsou určeny k tomu, aby přispívaly ke zlepšení zdraví 
člověka, jeho kognitivních schopností, kvality života i vzhledu. 

Cítit se lépe. Žít lépe. 

Čočky Quantum Hyperlight Optics® jsou z obou stran opatřeny kvalitními ochrannými vrstvami. 
Díky nim se snadno udržují, jsou odolné proti poškrábání a mají dlouhou životnost. Kvalita, 
s jakou jsou čočky i obruby vyrobeny, činí z brýlí Tesla Hyperlight Eyewear® naprosto inovativní 
a elegantní produkt.

Fulleren C60

Blokuje a přeměňuje  
UV a modré světlo

Quantum Hyperlight

Odolný proti poškrábání

Nemlží se

Anti-reflexní



Carbon Black
TLW-001BL

Tourmaline Brown
TLW-001BR

Titanium Blue
TLW-001BLU

Carbon Black
TLW-107BL

Tourmaline Brown
TLW-107BR

Titanium Blue
TLW-107BLU

Carbon Black
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HyperLight.  HyperLife.

 teslahyperlighteyewear.com 

Club Live 100
Exkluzivní cena pro členy klubu.

Připojte se ke klubu a objednejte si hned teď. 


