Widzieć znaczy funkcjonować. O randze wzroku słów kilka.
Zmysł wzroku jest jednym z najcenniejszych, jakie posiadamy. Umiejętność widzenia,
sztuka percepcji otaczającego świata, to nie tylko radość doznawania, ale także podstawowy
warunek naszego funkcjonowania. Z czasem oczy ulegają jednak osłabieniu, zdarza się, że problem
ten dotyka nas dużo wcześniej, niż można by przewidywać. Choroby oczu są problemem złożonym
i nie wolno ich lekceważyć ze względu na groźne konsekwencje. Niegdyś, wady wzroku
determinowały nasze życie stając się przeszkodą do wykonywania specyficznych zawodów. W
chwili obecnej posiadanie okularów nie zmniejsza naszych szans w ubieganiu się o wymarzone
stanowisko pracy. Laserowa korekcja wzroku otworzyła niejedne drzwi do zawodowej kariery.

Podstawowe wady wzroku.
Najbardziej powszechnymi wadami wzroku są: krótkowzroczność polegająca na
niepoprawnym widzeniu oddalonych przedmiotów; nadwzroczność związana z brakiem
dostatecznej ostrości obrazu oraz asygmatyzm zniekształcający widzenie. Cechą wspólną tego
rodzaju problemów jest znaczna uciążliwość i wyrzeczenia, jakie niejednokrotnie stają się naszym
udziałem.

UWAGA! Wady wzroku nie muszą nas determinować i skłaniać do rezygnacji.
Wady wzroku niosą ze sobą sporo ograniczeń. Niejednokrotnie zamykają drogę kariery i
zmuszają do rezygnacji z marzeń i aspiracji. Jest wiele zawodów, w których nie akceptuje się
alternatywnych rozwiązań, jak okulary czy soczewki. Policjanci, piloci, żołnierze powinni
charakteryzować się pełnym zdrowiem oraz doskonałym wzrokiem. Laserowa korekcja wzroku jest
jedynym rozwiązaniem odzyskania doskonałej umiejętności widzenia. Życie każdego dnia skłania
nas do wyborów, na wiele z nich po prostu nie mamy wpływu, ale współczesna medycyna walczy o
przywracanie pełnej funkcjonalności zaburzonym obszarom naszego ciała Wszystko z myślą o
człowieku oraz jego dążeniu do doskonałości i samorealizacji.

Wady wzroku możemy korygować!
Na świecie zabiegi laserowej korekcji wzroku wykonywane są od 1990 roku i stanowią
najskuteczniejszą metodę poprawy wzroku, czego konsekwencją jest rezygnacja z uciążliwych
okularów oraz soczewek. To także jedyna możliwość ubiegania się o stanowiska pracy, na których
wymagany jest idealny wzrok. Chirurgia wad wzroku skutecznie poprawia komfort życia, a także
toruje drogę do realizacji wytyczonych celów w życiu osobistym i zawodowym.

Gdy wciąż się wahasz czy laserowa korekcja wzroku pomoże Twojej karierze.
Wolność i niezależność nie ma żadnej ceny, podobnie jak komfort życia oraz samorealizacja.
Jeśli istnieje możliwość korekcji wad wzroku, która otworzy nam drzwi do spełniania marzeń,
wykonywania zawodów, jakie od lat stanowiły nasz życiowy cel. Jeśli to wszystko, dzięki czemu
możemy się spełnić – to nie ma wątpliwości, że należy skorzystać z tej prostej i łatwo dostępnej
metody.

Pamiętaj: to tylko jeden zabieg, a może przyczynić się do Twojego zawodowego sukcesu.
Lub: jeden moment rezygnacji z zabiegu - a skaże Cię na porażkę, która może odcisnąć się
szeregiem niepowodzeń. Konsekwencje zawodowego niespełnienia bywają zwykle bardzo
bolesne i trudne do udźwignięcia.

