


Uma breve história 
dos óculos de natação

A história dos óculos de proteção (primeiro
denominada "óculos de proteção") na década de
1530) começa com os mergulhadores Pearl na
Pérsia usando concha para proteger os olhos
debaixo d'água, e depois na Polinésia, onde os
mergulhadores livres usavam pedaços de vidro
usados no século XVIII para melhorar sua visão
durante o mergulho.

Os nadadores do Canal da Mancha lançaram um
óculos de proteção revolucionário em 1911,
quando Thomas Burgess foi o segundo homem a
nadar no canal com óculos de motocicleta.
Gertrude Ederle foi a primeira mulher a nadar no
estilo livre no canal em 1926, também usando o
óculos de motocicleta (os dela foram pelo menos
selados com parafina!).

Embora tenham sido registradas patentes para
óculos de natação em 1916 e 1936, foi preciso
outro nadador, Florence Chadwick, dar seu
próximo impulso aos óculos, na década de
1950.Usando uma lente dupla com design de
moldura de borracha, ela se tornou a primeira
mulher a nadar no canal nas duas direções e
estabeleceu novos recordes de tempo nos dois
sentidos.

A mente de Mc Connochie. Foi nessa
competição que o nadador escocês David Wilkie
levou uma medalha de bronze, sendo o primeiro
atleta a usar óculos em uma competição
internacional.

Isso nos leva a 1992, o nascimento da Zoggs e o início de uma tradição de
inovação constante. Incluindo a produção dos primeiros óculos de
proteção do mundo, realizamos o lançamento dos nossos icônicos óculos
Predator em 2005. Mas o que mais nos orgulha é que a linha Predator é
realmente uma descendente direta dessas cascas persas polidas de mais
de 480 anos atrás. Porque, assim como aqueles mergulhadores de pérola
usavam conchas para melhorar cada mergulho, é exatamente isso que
pretendemos alcançar com cada par de óculos Zoggs.

NADE COM SEUS OLHOS ABERTOS



Ultra Reactor Polarizado

Reage aos raios de sol para obter uma tonalidade escura em condições mais brilhantes e visibilidade clara ao nadar em ambientes 

fechados.

Ultra Polarizado

Repele as luzes azuis para reduzir o brilho e o reflexo do sol, tanto para luz artificial de ambientes fechados como luz direta solar. 

Polarizado

Ideal para luz de alto nível, reduzindo o brilho do sol.

Titanium

Ideal para luz de alto nível, reduzindo o brilho do sol.

Espelhado

Reduz o desconforto da luz solar direta, reduzindo os reflexos solares. Perfeito para nado ao ar livre.

Convencional  

Oferece proteção média contra o sol e a luz artificial, criando uma lente perfeita para nado em ambiente fechado. 

Fumê

Proteção média contra a luz solar, ideal para nado ao ar livre. Uma solução prática para condições variáveis da luz no treinamento 

diário.

Transparente

Ideal para condições de pouca luz, dias nublados ou ambientes fechados, onde é necessário a máxima visibilidade.

Tipos de LentesTipos de Lentes



ADULTOS
.........................

.........................



Zoggs Predator

Descubra o melhor desempenho com os

novos óculos Zoggs Predator! Excelente

durabilidade devido a exclusiva tecnologia de

armação Bio-Tech™ e um design duradouro.

A nova tecnologia patenteada Ultra Fit

proporciona um óculos 15% mais leve, resultando

em uma menor pressão em torno dos olhos

e uma sensação de "ajuste invisível". As lentes

também possuem a CLT™ - Curved Lens

Technology - para uma visão periférica de 180

graus, antiembaçante Fogbuster™ e proteção UV

máxima.

Esse modelo pode ser apresentado na lente

transparente, espelhada ou fumê, mas todos

apresentam silicone super macio que molda o

rosto do nadador com maior conforto. O ajuste

das alças é feito atrás do óculos.



Zoggs Predator

Predator Small Rosa com Cinza – Lente Transparente

• Lentes transparentes;

• Fit small (pequeno);

• Bio-Tech™ - maior durabilidade e conforto;

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão periférica de 180

graus;

• Novas tiras de ajuste Ultra Fit - mais leves e reduzem a pressão ao redor

dos olhos;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™ para controle

excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para maior conforto e

ajuste;

• No sistema de ajuste com polias - uniformidade e conforto;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Predator

Predator Preto com Azul – Lente Fumê

• Lentes fumês;

• Bio-Tech™ - maior durabilidade e conforto;

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão periférica de 180

graus;

• Novas tiras de ajuste Ultra Fit - mais leves e reduzem a pressão ao redor

dos olhos;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™ para controle

excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para maior conforto e

ajuste;

• No sistema de ajuste com polias - uniformidade e conforto;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Predator

Predator Cinza e Branco – Lente Espelhada Titanium

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão periférica

de 180 graus;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™ para

controle excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para maior

conforto;

• Tiras em silicone de fácil ajuste;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA;

• A gama Predator com lente espelhada vem com um pequeno

saco para proteção dos óculos.



Zoggs Predator

Predator Branco e Vermelho – Lente Azul

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão periférica

de 180 graus;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™ para

controle excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para maior

conforto;

• Tiras em silicone de fácil ajuste;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA;

• A gama Predator com lente espelhada vem com um pequeno

saco para proteção dos óculos.



Zoggs Predator Flex 

Os óculos de natação Zoggs Predator

Flex são o complemento perfeito para

qualquer kit de natação. Seja

esmagando seus recordes pessoais nas

raias das piscinas ou dando um

mergulho em águas abertas. As

lentes oferecem proteção anti-

embaçante e UV, além da tecnologia de

lentes curvas CLT™ para visão periférica

de 180 °.

Esse modelo pode ser apresentado na

lente transparente, espelhada, ultra

reactor, fumê ou de cor, mas todos

apresentam silicone super macio que

molda o rosto do nadador com maior

conforto. O ajuste das alças é feito na

lateral do óculos.

O excelente conforto do Predator Flex é

fornecido pela nossa exclusiva

tecnologia 4Flexpoint. Nada pode

impedi-lo nesses óculos!



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Cinza, Branco e Vermelho – Lente Azul

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão

periférica de 180 graus;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para

maior conforto e ajuste;

• Tiras em silicone com ajuste rápido;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Branco e Preto– Lente Transparente

• Disponível em dois tamanhos: Regular e Small (para

rostos mais finos);

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão

periférica de 180 graus;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™

para controle excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para

maior conforto e ajuste;

• Tiras em silicone com ajuste rápido;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Preto e Azul– Lente Fumê

• Disponível em dois tamanhos: Regular e Small (para

rostos mais finos);

• CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão

periférica de 180 graus;

• Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™

para controle excepcional da umidade;

• Silicone super macio molda o rosto do nadador para

maior conforto e ajuste;

• Tiras em silicone com ajuste rápido;

• Proteção UV máxima;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Cinza e Azul– Lente Ultra Reactor

Nada pode segurá-lo com nosso novo Predator Flex Titanium Reactor. As lentes

fotocromáticas reagem às mudanças das condições de luz (tornam-se mais escuras

em condições de maior luminosidade, mas permanecem mais claras com luz baixa) e

as lentes ultra polarizadas fornecem proteção adicional contra os raios solares. As

lentes Reactor são perfeitas para longas nadadas em águas abertas, uma vez que as

alterações climáticas não são um problema.

Já o tratamento polarizado garante proteção adicional ao reflexo da luz e brilho da

superfície da água, tudo para reduzir a fadiga ocular. Também reduz o brilho e suaviza

a experiência visual no nado indoor. Deste modo, o Predator Flex Ultra Reactor pode

apoiá-lo em qualquer condição de luz.

•Lentes fotocromáticas que mudam de acordo com a luz, ideais tanto

para a natação indoor ou outdoor. Ideais para longas nadadas;

•4 Flexpoint Technology ™ para maior flexibilidade da armação e um

ajuste personalizado;

•CLT ™ - Tecnologia de lentes curvas oferecendo visão periférica de

180 graus;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster ™ para controle

excepcional da umidade;

•Silicone super macio molda o rosto do nadador para maior conforto e

ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Aprovado pela FINA;

•Premiado com o 220 Triathlon Magazine Editor's Choice;

•Case rígida de transporte para proteção dos óculos.



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Cinza, Azul e Preto– Lente Polarizada Ultra
• As lentes polarizadas reduzem o brilho e os reflexos do sol em

condições de alto nível de luz/sol;

• Fantástico em condições ao ar livre;

• Tecnologia “4 Flexpoint” para flexibilidade de armação aprimorada;

• Exclusiva tira de ajuste “Ultra Fit” concebida para reduzir a pressão

em volta da cavidade ocular para um conforto excepcional;

• Correia feita de silicone de alta qualidade, forte, durável e

confortável;

• O sistema de ajuste rápido é simples e seguro, tornando fácil

encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes “Fogbuster” anti-embaçante para controle extra de umidade

e clareza de visão;

• Proteção UV máxima bloqueia 99-100% dos raios UV nocivos do

sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão periférica de 180

graus;

• Aprovação da FINA.



Zoggs Predator Flex 

Predator Flex Preto e Vermelho– Lente Polarizada Fumê • As lentes polarizadas reduzem o brilho e os reflexos do sol em

condições de alto nível de luz/sol;

• Fantástico em condições ao ar livre;

• Tecnologia “4 Flexpoint” para flexibilidade de armação aprimorada;

• Exclusiva tira de ajuste “Ultra Fit” concebida para reduzir a pressão

em volta da cavidade ocular para um conforto excepcional;

• Correia feita de silicone de alta qualidade, forte, durável e

confortável;

• O sistema de ajuste rápido é simples e seguro, tornando fácil

encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes “Fogbuster” anti-embaçante para controle extra de umidade e

clareza de visão;

• Proteção UV máxima bloqueia 99-100% dos raios UV nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão periférica de 180 graus;

• Aprovação da FINA;

• Pequeno saco para transporte incluído.



Zoggs Phantom 2.0  

Sinta-se bem deslizando pela água

com nossos óculos Phantom 2.0.

Além de parecer ótimo, este óculos

possui um sistema de ajuste rápido

para ajudá-lo a encontrar o encaixe

certo, bem como um jugo dividido

para máximo apoio e conforto.

A proteção anti-embaçante e UV

incorporada também está presente

nestes óculos, enquanto as lentes

oferecem proteção extra contra o sol

e a luz interna brilhante. Um óculos

perfeito para piscina.



Zoggs Phantom 2.0  

Phantom 2.0 Azul e Verde – Lente Bronze • A vedação Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e com

contornos faciais;

• Correia de Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

• O sistema de ajuste rápido é simples e seguro, tornando

fácil encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes Fogbuster anti-embaçante para controle extra de

umidade e clareza de visão;

• A proteção máxima contra raios UV bloqueia de 99 a

100% dos raios UV nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão periférica

de 180 graus.



Zoggs Phantom 2.0  

Phantom 2.0 Transparente e Azul – Lente Azul • A vedação Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e com

contornos faciais;

• Correia de Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

• O sistema de ajuste rápido é simples e seguro, tornando

fácil encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes Fogbuster anti-embaçante para controle extra de

umidade e clareza de visão;

• A proteção máxima contra raios UV bloqueia de 99 a

100% dos raios UV nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão periférica

de 180 graus.



Zoggs Phantom 2.0  

Phantom 2.0 Preto e Vermelho – Lente Fumê • A vedação Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e com

contornos faciais;

• Correia de Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

• O sistema de ajuste rápido é simples e seguro, tornando

fácil encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes Fogbuster anti-embaçante para controle extra de

umidade e clareza de visão;

• A proteção máxima contra raios UV bloqueia de 99 a

100% dos raios UV nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão periférica

de 180 graus.



Zoggs Fusion Air

Dite o ritmo com o Zoggs Fusion Air, o melhor em

conforto para a natação. O Fusion Air oferece

nossa tecnologia de almofada de ar - juntas

cheias de ar para dar um selo "amortecido" com

marcação significativamente reduzida ao redor do

olho.

Estes óculos de perfil baixo proporcionam melhor

hidrodinâmica e garantem uma clareza fantástica

com visão periférica de 180 graus, proteção UV

máxima e antiembaçante Fogbuster ™ para um

fantástico controle de umidade.

A ponte de nariz intercambiável vem em dois

tamanhos para uma regulagem personalizada e

com uma tira de dupla faixa fácil de ajustar. As

lentes fumês são ideais para natação interior e

condições de pouca luz ao ar livre, tornando o

Fusion Air os óculos ideais de treinamento.



Zoggs Fusion Air

Fusion Air Rosa e Branco – Lente Fumê

• Lentes ideais para uso interno e externo;

• Bolsos almofadados de ar ao redor dos olhos para um ajuste

contornado;

• A tecnologia Air Cushion garante uma marcação reduzida ao

redor dos olhos;

• CLT ™ - Curved Lens Technology oferece visão periférica de 180

graus;

• Proteção UV máxima;

• As lentes antiembaçantes Fogbuster ™ oferecem controle de

umidade excepcional;

• Ponte de nariz intercambiável disponível em dois tamanhos para

um ajuste personalizado;

• Design elegante de baixo perfil;

• Alça de silicone Easy Adjust para uma força fantástica, conforto e

durabilidade;

• Bandagem de dupla faixa reduz a pressão ao redor dos olhos;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Fusion Air

Fusion Air Verde e Preto – Lente Fumê

• Lentes ideais para uso interno e externo;

• Bolsos almofadados de ar ao redor dos olhos para um ajuste

contornado;

• A tecnologia Air Cushion garante uma marcação reduzida ao

redor dos olhos;

• CLT ™ - Curved Lens Technology oferece visão periférica de 180

graus;

• Proteção UV máxima;

• As lentes antiembaçantes Fogbuster ™ oferecem controle de

umidade excepcional;

• Ponte de nariz intercambiável disponível em dois tamanhos para

um ajuste personalizado;

• Design elegante de baixo perfil;

• Alça de silicone Easy Adjust para uma força fantástica, conforto e

durabilidade;

• Bandagem de dupla faixa reduz a pressão ao redor dos olhos;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Fusion Air

Fusion Azul e Verde – Lente Espelhada Gold

• Lentes espelhadas ideais para condições brilhantes,

reduzindo o brilho do sol;

• Tecnologia de almofada de ar para um ajuste super

suave e contornado;

• As juntas cheias de ar reduzem significativamente as

marcas ao redor dos olhos;

• CLT ™ Curved Lens Technology oferece visão periférica

de 180 graus;

• Proteção UV máxima;

• As lentes antiembaçantes Fogbuster ™ oferecem um

fantástico controle de umidade;

• Design elegante de baixo perfil;

• Alça de ajuste fácil para fantástica força, conforto e

durabilidade;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Podium 

Podium Amarelo e Azul- Lente Espelhada Titanium

Entre de cabeça com o Zoggs Podium Titanium. O conforto do Podium é

fornecido pela banda dupla de silicone de alta qualidade e sistema de ajuste

fácil. Este óculos também possui lentes espelhadas que reduzem o brilho e os

reflexos, tornando-os ideais para nadar em condições de muita luz ou sol.

Tecnologia anti-embaçante, proteção UV e lentes de curvas para aumento da

visão. Como não amar?

O modelo Podium é bem semelhante ao Fusion Air. A diferença está na banda

dupla de silicone para vedação no rosto, mais confortável ainda. Além disso,

possui 3 possibilidades de ajuste da narigueira (o Fusion Air possui 2).

• Cor amarelo e azul;

• 3 pontes de nariz (narigueira) de tamanhos diferentes para o

melhor ajuste;

• Lentes titanium que fornecem proteção adicional da luz

refletida para reduzir a fadiga ocular em condições de alto

nível de luz/sol;

• Fantástico em condições internas e externas;

• Banda dupla de silicone de alta qualidade que reduz a

pressão ao redor dos olhos;

• Lentes Fogbuster anti-embaçante para controle extra de

umidade e clareza de visão;

• Proteção máxima contra raios UV - bloqueia de 99 a 100%

dos raios nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva que oferece visão periférica

de 180 graus;

• Aprovado pela FINA.



Zoggs Ultima Air

Lute pelo ouro com os nossos óculos Ultima Air Titanium.

Estes óculos não são apenas bonitos, como também possuem

vários recursos para garantir que você se sinta ótimo.

Juntas preenchidas com ar feitas de silicone de alta qualidade

fornecem uma vedação 'acolchoada' que proporciona um ajuste leve

e confortável. Proteção anti-embaçante e contra raios UV, enquanto

as lentes de titânio oferecem proteção adicional contra a luz

refletida. A fadiga ocular reduzida equivale a uma nadada mais

longa e agradável.

Ultima Air - Preto e Verde

• As lentes titanium oferecem proteção adicional

contra a luz refletida, reduzindo a fadiga nos olhos

em condições de maior incidência solar;

• Fantástico para condições indoor e outdoor.

• Juntas preenchidas com ar feitas de silicone de alta

qualidade fornecem uma vedação 'acolchoada' que

proporciona um ajuste leve e confortável;

• A fita de ajuste feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

• O clipe de ajuste deslizante é simples de usar e

seguro, tornando fácil encontrar o encaixe perfeito;

• Lentes Fogbuster anti-embaçante para controle extra

de umidade e clareza de visão;

• A proteção máxima contra raios UV bloqueia de 99 a

100% dos raios UV nocivos do sol;

• CLT - Tecnologia de Lente Curva oferece visão

periférica de 180 graus



Touca de Natação Silicone

Rosa Preta



.........................

.........................

JÚNIORS

6 – 14 ANOS



Zoggs Sonic Air 2.0 Júnior 

Pule e faça ondas com nossos óculos de

natação Sonic Air Junior. As juntas cheias de ar

feitas de silicone de alta qualidade fornecem

uma vedação 'acolchoada' que proporciona um

encaixe leve e confortável.

O ajuste fornece um encaixe seguro, mas

confortável, que pode ser facilmente ajustado

por você ou seu filho. Também oferecemos

excelente proteção UV dos raios nocivos do sol

e antiembaçante Fogbuster para verdadeira

clareza de visão.

Seu filho tem a garantia de um mergulho

confortável e agradável com estes óculos.



Zoggs Sonic Air 2.0 Júnior 

Sonic Air 2.0 Júnior - Azul e Laranja
•Adequado para crianças de 6 a 14 anos;

•Lentes coloridas oferecem ótima proteção contra o sol e

a forte luz interna;

•A junta preenchida com ar, feita de silicone de alta

qualidade, fornece uma vedação acolchoada que reduz

a marcação ao redor do olho;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

•Silicone super macio que molda o rosto do nadador

para maior conforto e ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima.



Zoggs Sonic Air 2.0 Júnior 

Sonic Air 2.0 Júnior - Azul e Rosa
•Adequado para crianças de 6 a 14 anos;

•Lentes coloridas oferecem ótima proteção contra o sol e

a forte luz interna;

•A junta preenchida com ar, feita de silicone de alta

qualidade, fornece uma vedação acolchoada que reduz

a marcação ao redor do olho;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável;

•Silicone super macio que molda o rosto do nadador

para maior conforto e ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima.



Zoggs Phantom 2.0 Júnior 

Phantom 2.0 Júnior - Azul e Laranja

Seu filho não terá que se preocupar com nada além de desfrutar de sua

natação com nossos óculos de natação Phantom 2.0 Junior. Este óculos é

desenvolvido com recursos para garantir que seu filho esteja confortável e

protegido. Junta Ultra Fit para uma sensação excepcionalmente confortável.

Proteção UV dos raios nocivos do sol. Sistema de ajuste de polia para um

ajuste seguro e facilmente ajustável. Este óculos tem tudo. O Phantom 2.0

também possui lentes coloridas ideais para luz intensa em ambientes internos

e natação ao ar livre, ideais para natação em condições de pouca luz. Eles vão

querer usá-los em todos os lugares!

•Adequado para crianças de 6 a 14 anos;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

•Silicone super macio que molda o rosto do nadador

para maior conforto e ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Fantástico com pouca luz / condições internas;

•A junta Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e de

contorno facial;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável.



Touca de Natação Júnior

Touca de Natação Júnior Multicolor

Torne as aulas de natação mais divertida com 

esta touca!

•Super confortável;

•Cores brilhantes e divertidas.



.........................

.........................
KIDS



Zoggs Little Bondi

Não deixe nada atrapalhar os seus pequeninos

a nadar com os nossos novos óculos Little

Bondi. Esses óculos coloridos não apenas

ficam lindos ao deslizar na água, mas seu filho

certamente se sentirá bem com eles.

As tiras divididas fornecem um conforto

fantástico e o clipe de ajuste deslizante torna o

ajuste desses óculos um passeio no parque.

Eles também possuem lentes transparentes

para máxima visibilidade em condições de

pouca luz, bem como proteção UV e

antiembaçante Fogbuster para uma natação

segura e sem estresse. O que não é amar?



Zoggs Little Bondi

Little Bondi - Azul e Verde
•Adequado para crianças de 0 a 6 anos;

•Lentes transparentes fornecem visibilidade e

clareza máximas;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Fantástico com pouca luz / condições internas;

•Lentes antiembaçantes impregnadas

com Fogbuster ™ para controle excepcional da

umidade;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta

qualidade é forte, durável e confortável.



Zoggs Little Bondi

Little Bondi – Azul, Rosa e Amarelo
•Adequado para crianças de 0 a 6 anos;

•Lentes transparentes fornecem visibilidade e

clareza máximas;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Fantástico com pouca luz / condições internas;

•Lentes antiembaçantes impregnadas

com Fogbuster ™ para controle excepcional da

umidade;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta

qualidade é forte, durável e confortável.



Zoggs Little Super Seal

Salte e dê um mergulho com os nossos óculos

de natação Little Super Seal. Nossa alça de alta

qualidade oferece suporte e conforto

fantásticos para seu filho, e o mecanismo de

ajuste rápido torna o ajuste dos óculos uma

brisa absoluta.

Este óculos de proteção também possui lentes

transparentes para máxima clareza e

visibilidade, para que você possa ter certeza de

que seu filho está aproveitando ao máximo sua

natação.

Nós até adicionamos proteção UV e

antiembaçante Fogbuster, então nada pode

impedi-los de dar um mergulho fantástico.



Zoggs Little Super Seal

Little Super Seal – Verde, Azul e Laranja •Adequado para crianças de 0 a 6 anos;

•Lentes transparentes fornecem visibilidade e

clareza máximas;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

•Silicone super macio que molda o rosto do nadador

para maior conforto e ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Fantástico com pouca luz / condições internas;

•A junta Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e de

contorno facial;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável.



Zoggs Little Super Seal

Little Super Seal – Rosa, Verde e Roxo •Adequado para crianças de 0 a 6 anos;

•Lentes transparentes fornecem visibilidade e

clareza máximas;

•Lentes antiembaçantes impregnadas com Fogbuster

™ para controle excepcional da umidade;

•Silicone super macio que molda o rosto do nadador

para maior conforto e ajuste;

•Tiras em silicone com ajuste rápido;

•Proteção UV máxima;

•Fantástico com pouca luz / condições internas;

•A junta Soft-Seal é feita de silicone líquido

hipoalergênico exclusivo para um ajuste leve e de

contorno facial;

•A alça Split Yoke feita de silicone de alta qualidade é

forte, durável e confortável.



Tampão para Natação Infantil

•O máximo em conforto de proteção auditiva, a massa de silicone da Mack molda-se aos contornos

exclusivos de qualquer orelha;

•Doctor Recommended Brand para ajudar a prevenir infecções do ouvido do nadador;

•Fornece um encaixe e vedação melhor e mais confortável do que tampões para os ouvidos

personalizados;

•As de Mack são maiores e mais seguras do que os tampões para os ouvidos de outras crianças;

•Fornece proteção após cirurgias;

•Seguro para uso com tubos auriculares;

•Ajuda a aliviar a dor de ouvido como resultado da pressão do ar do avião;

•Protege a audição de ruídos altos;

•Fornece proteção à prova d'água não-tóxica, antialérgica;

•Recomendado para crianças de 6 anos ou menos;

•A cor brilhante é divertida para as crianças e fácil para os pais verem;

•Ótimo para nadar, tomar banho, viajar, eventos barulhentos, desconforto voador, etc;

•Inclui estojo de armazenamento;

•Classificação de Redução de Ruído (NRR) - 22 decibéis.




