
The largest percentage of age related blindness occurs from 
accumulated UV light damage at an early age, prior to 5 years old. 

World-wide statistics show that around 10% of adults over 50 years 
old are legally blind and 1 in 7 over 55 years old are legally blind 
and these terrible statistics only get worse in the older age groups. 

Amazingly most of these statistics can easily be prevented by 
wearing good quality sunglasses from birth.

Reduce the incidence of blindness in the world today

Limited Vietnam distribution opportunities 

available.  Express your interest now

Email: enquiries@skycore.com.au

**Distributed exclusively in Vietnam by Skycore
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Rubber frame with PC#3 G15 Lens

With headband

Packaged in white hang – sell poly bag

Rubber frame with PC#3 G15 Lens

Without headband

Packaged in Cardboard carton

Convertible sunglasses to grow with your baby.  Removable arms

Rubber frame with PC#3 G15 Lens

With 2 headbands headband

Packaged in PET Box

MODEL DETAILS

Black Blue Pink Purple Baby Pink Baby Blue

www.vinbrant.com
www.baby-beachwear.com

Protect your babies eyes from the sun

Flexible frames
Wide range of colours
3 styles
Suitable to use from birth to 4 
years old

BABY BEACHWEAR

Baby & Children’s



Độ tuổi có tỉ lệ bệnh về mắt từ việc tích tụ tia UV lớn nhất là ở trẻ nhỏ 
từ sơ sinh đến 5 tuổi. 
 
Các tài liệu phân tích trên thế giới cho thấy rằng khoảng 10% người 
lớn trên 50 tuổi mắc bệnh mù và 1 trong 7 người ngoài 55 tuổi bị mù. 
Ngoài ra những phân tích này còn tệ hơn trong nhóm tuổi cao hơn.
 
Điều thú vị là hầu hết các tài liệu cho thấy chúng ta có thể dễ dàng 
được phòng ngừa các bệnh trên bằng cách mang kính mát có chất 
lượng tốt từ khi còn nhỏ.
.

Giảm tỉ lệ bệnh mù mắt hiện nay trên thế giới

Cơ hội để trở thành một trong số nhà phân phối 

chính. Gửi cho chúng tôi về hứng thú của bạn ngay 

qua email: enquiries@skycore.com.au

** Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Skycore
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Gọng cao su với tròng kính PC#3 G15

Kèm băng cố định đầu

Đóng gói bằng bao bì da tổng hợp

Gọng cao su với tròng kính PC#3 G15

Kèm băng cố định đầu

Đóng gói bằng hộp carton

Có thể điều chỉnh khi bé lớn. Tay gác tháo lắp được.

Gọng cao su với tròng kính PC#3G15

Với 2 dãy băng cố định đầu

Đóng gói bằng hộp PET

MODEL CHI TIÊ ́T

Đen Xanh Hồng Tím Hồng baby Xanh baby

www.vinbrant.com
www.baby-beachwear.com

Bảo vệ mắt của bé trước ánh nắng 
mặt trời

Mẫu mã khung đa dạng
Nhiều màu sắc cho bé lựa chọn
3 phong cách khác nhau
Dòng sản phẩm dành cho bé 
sơ sinh đến 4 tuổi 

BABY BEACHWEAR


