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50% KORTING OP DE GLAZEN
VAN UW TWEEDE BRIL*

Als u verschillende stijlen wilt combineren, kies een tweede bril in een geheel andere stijl
Benadruk uw persoonlijkheid en gevoel voor mode • Handig om te gebruiken als reservebril •
In sommige landen zelfs verplicht in het verkeer
Als u tijdens het werk meer wilt ontspannen, kies een tweede bril met WorkStyle V+ glazen
Maakt werken achter beeldschermen comfortabeler • Een speciale blauwfilter voorkomt
vermoeide ogen • Ideaal als aanvulling op uw dagdagelijkse multifocale bril
Als u in de zon ook perfect wilt zien, kies een tweede paar met HOYA zonneglazen op sterkte
Ervaar dezelfde zichtkwaliteit als met uw normale bril • Veel trendy kleuren mogelijk,
inclusief UV-bescherming • Nagenoeg onbeperkte keuze aan monturen
Als u zich veiliger wilt voelen tijdens het autorijden, kies een bril met EnRoute glazen
Beter zicht in het verkeer, overdag en ’s nachts • Speciale filter vermindert storend licht van
koplampen • Meer contrast en heldere kleuren

Premium
multifocale
brillenglazen

* Eerste bril met MyStyle V+, LifeStyle 3i of LifeStyle 3 multifocale brillenglazen met Hi-Vision LongLife coating.
Bij een tweede bril 50% korting op de glazen – maw één glas van het goedkoopste paar wordt niet aangerekend.
De prescriptiegegevens van beide paren glazen moeten identiek zijn. Niet cumuleerbaar met andere acties.
Geldig van 3 januari 2019 t/m 14 februari 2019. Enkel geldig in de deelnemende optiekzaken.
Vraag naar de actievoorwaarden in de deelnemende optiekzaak.
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Oog voor detail

Bij multifocale brillenglazen was altijd sprake van een technisch compromis.
Hoe breder het gezichtsveld was, des te groter het zogenaamde schommeleffect.
Rechte lijnen werden krom, en vooral bij het traplopen leek het soms alsof dingen ‘zweefden’.

Soepel switchen,
scherp blijven zien

Troebel en schommelend beeld

Stabiel beeld

Glasfabrikant HOYA is erin geslaagd om met geavanceerde technieken een nieuwe generatie
multifocale glazen te ontwikkelen. Een doorbraak omdat deze glazen een breed multifocaal
gezichtsveld bieden en komaf maken met hinderlijke vertekeningen.

Ontdek MyStyle V+ of LifeStyle 3i multifocale brillenglazen met het breedst
mogelijke gezichtsveld en tegelijkertijd minimale vertekeningen. Uw winst?

PERSOONLIJK MULTIFOCAAL

Soepel schakelen tussen dichtbij en veraf, en stabiliteit bij het kijken.

PERSOONLIJK
Deze premium multifocale glazen sluiten helemaal aan op uw persoonlijke
levensstijl. Ze zijn verkrijgbaar in alle denkbare individuele uitvoeringen.
Zoals een groter leesdeel, een ruimer vertedeel en meer.

100%
MAATWERK

Gepersonaliseerd: keuze uit drie verschillende
lifestyle designs
Hoge gezichtsscherpte in iedere blikrichting
Natuurlijk en stabiel zicht, zonder schommeleffect
Groot en vertekeningsvrij gezichtsveld
Goed dieptezicht
Snelle gewenning
Tevredenheidsgarantie

100% MAATWERK MULTIFOCAAL
100% geïndividualiseerd via optische en lifestyle
parameters
Maximale gezichtsscherpte in iedere blikrichting
Meest stabiele zicht, zonder schommeleffect
Grootste vertekeningsvrije gezichtsveld
Excellent dieptezicht
Snelle gewenning
Tevredenheidsgarantie

