Komerční prezentace

Jedny brýle
na všechny
vzdálenosti!
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Ideální ní skel
k poříze ezen!
Ey
Varilux

Určitě jste o nich už slyšela. Multifokální
brýle. K čemu jsou a čím se liší od klasických
brýlových skel? Kdy můžou být dokonalým
řešením právě pro vás?

K

olem 45. roku života dochází k přirozené ztrátě schopnosti oka zaostřit, tzv. presbyopii. Drobné písmo se
vám hůře čte, s nataženou
rukou hledáte ten správný úhel, kdy je text konečně ostrý. Po
chvíli čtení cítíte únavu, ze sledování
detailů vás bolí hlava. Situaci můžete
řešit pořízením brýlí na čtení, které si
nasadíte vždy, když potřebujete. Jenže
neustálé sundávání a nandavání brýlí
vás může mnohdy obtěžovat. Obzvláště střídáte-li je s brýlemi na dálku. Horké chvilky přináší i časté lovení brýlí
v kabelce, kde je samozřejmě v potřebnou chvíli nemůžete najít. A jak snadno se takové brýle na „občas” někde
zapomenou? Ani nemluvě!

GARANCE!
Nejste si jisti, zda budou multifokály pro
vás to pravé? Vyzkoušejte je bez obav.
Varilux nabízí unikátní 30denní garanci
100% spokojenosti nebo výměny.

Řešení? Multifokální brýle!
Multifokální brýlová skla Varilux umožňují vidět na blízko i do dálky. Obsáhnete tak všechny vzdálenosti, a to aniž
byste musela brýle měnit. Multifokální brýlová skla Varilux jsou přitom založena na nejmodernějších
nanotechnologiích, které umožňují
naprosto čisté vidění bez jakéhokoliv omezení. Na první pohled
vypadají jako běžné brýle, už žádné viditelné rozdělení skel! Ta jsou
velmi estetická a díky vrstvě Crizal
také praktická, protože jsou chráněna před šmouhami, vodou, prachem
a nečistotami. Multifokální brýlová
skla Varilux oceníte, kdekoliv právě
jste. V práci, na procházce, v přírodě, při
čtení v tramvaji nebo u televize. Žijte aktivně a bavte se bez zbytečných komplikací.
S multifokálními brýlovými skly Varilux už
nemusíte měnit brýle podle situace!

Při používání digitálních zařízení oči
neustále pracují, snadno tak brzy
cítíte únavu nebo bolest ramen a šíje.
Relaxaci a ochranu zraku přináší
novinka – brýlová skla Varilux
Eyezen určená právě pro použití
před obrazovkami. Varilux Eyezen
podporují zaostřování zraku i chrání
před škodlivým modrofialovým
světlem vydávaným počítači,
televizemi, smartphony či tablety.

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

