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Zjednodušte

si život

Z

Zatímco vy si připadáte v těch nejlepších
letech (což vám můžeme jedině potvrdit),
vaše oči po 45. narozeninách začínají
tápat, a ne a ne zaostřit. Nebojte se,
nejste v tom sami, jde o tzv. presbyopii.
A první částí těla, na níž se projevuje,
je kupodivu ruka. Jsou to přesně ty
momenty, kdy začnete couvat s papírem,
nebo ho naopak posouvat až k nosu.
A co je nejhorší, dokonce i Esquire pro
vás najednou přestává být zábavný,
protože jeho pidipísmenka se začala
slévat v jednolitou šmouhu. Po chvíli
čtení cítíte únavu a ze sledování ladných
křivek mladých krásek a starých aut vás
bolí hlava. Dřív by takhle postižený muž
zřejmě sáhnul po klasických brýlích na
čtení, nějakou dobu by to s nimi vydržel
a pak by si pořídil ještě druhé na dálku.
Moderní doba si žádá zjednodušení!
Multifokální brýle!
Protože na rozdíl od bifokálních čoček,
které vypadají stařecky, multifokální brýlová skla Varilux založená na nejmodernějších nanotechnologiích vám umožní
vidět nejen na blízko a do dálky, ale

Určitě jste o nich už slyšeli –
multifokální brýle. K čemu ale tahle
parádička je a čím se liší od klasických
brýlových skel? A nenastal už
náhodou čas, abyste je
nasadili i vy?
i na střední vzdálenost. Obsáhnete tak
všechny krásy světa, aniž byste museli
mžourat nebo neustále měnit skla. Na
první pohled přitom vypadají jako běžné
brýle, se kterými můžete honit vodu –
díky vrstvě Crizal jsou i praktické, protože
jsou chráněny před šmouhami, vodou,
prachem a nečistotami. Nakonec je
možná nebudete chtít ani sundat z nosu.
Zvlášť když je teď Varilux začal vyrábět
i ve sluneční variantě.
Nalepeni na monitoru?
Další zajímavou novinkou pak jsou brýlová skla Varilux Eyezen určená především
pro workoholiky a pařmeny, kteří se
nemohou odtrhnout od počítače. Varilux
Eyezen nejen podporují zaostřování
zraku, ale zároveň ho chrání před škodlivým modrofialovým světlem vydávaným
digitálními přístroji.
garance
Nejste si jistý, zda budou multifokály pro
vás to pravé? V klidu je vyzkoušejte.
Varilux nabízí unikátní 30denní garanci
100% spokojenosti nebo výměny.

Nenechte
si ujít

Nyní můžete využít akce dva
páry skel za cenu jednoho.
Ideální příležitost k pořízení
skel Varilux Eyezen.

Zeptejte se na možnosti
multifokálních brýlí
Varilux svého optika
nebo najděte vlastního
specialistu na
www.varilux.cz

