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Jaká br ýlová sk la v ybrat?

Multifokální!
Lovíte je v kabelce,
hledáte věčně po
stole. Překážejí vám,
popřípadě je postrádáte.
Pokud používáte brýle
na čtení, pak tyto situace
nejspíš znáte. My ale
máme řešení!
Multifokální brýlová skla Varilux
umožňují vidět na blízko i do dálky.
Obsáhnou všechny vzdálenosti,
a to aniž byste musela brýle věčně
nasazovat nebo měnit. Hodí se
i ženám, které po 45. roce věku
pociťují první potíže s viděním na
blízko. Kdy se nejvíc projevují? Právě
při čtení, kdy s nataženou rukou
hledáte ten správný úhel, ve kterém
bude text ostrý a čitelný. Pozvolná
ztráta schopnosti oka zaostřovat se
nazývá presbyopie (vetchozrakost)
a je zcela přirozenou součástí života.

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

Buďte trendy
Pokud celý den pracujete s počítačem,
Multifokální brýlová skla Varilux jsou
doporučujeme vám novinku, brýlová skla
založena na nejmodernějších nanotech- Varilux Eyezen. Napomáhají zaostřování
nologiích, které umožňují naprosto čisté zraku i chrání proti škodlivému modrovidění bez jakéhokoliv omezení. Na
fialovému světlu vydávanému počítači,
první pohled vypadají
televizemi či smartphony.
jako běžné brýle, už
Nenechte si ujít
žádné viditelné rozdělení
Co je to presbyopie
Nyní můžete využít
skel! Ta jsou velmi esKolem 45. roku života
tetická a díky vrstvě
dochází k přirozené
akce dva páry skel za
Crizal také praktická,
ztrátě schopnosti oka
cenu jednoho. Ideální
protože jsou chráněna
zaostřit, tzv. presbyopii.
příležitost k pořízení
před šmouhami, vodou,
Mezi první signály patří
skel Varilux Eyezen.
prachem a nečistotami.
neschopnost zaostřit do
Multifokální brýlová skla
blízka, drobné písmo se
Varilux oceníte, kdekoliv právě jste. Během vám špatně čte. Při sledování detailů vás
vyřizování pochůzek, v kanceláři, při bolí hlava, po chvilce čtení cítíte únavu.
řízení auta nebo při aktivním odpočinku.
Multifokální brýle vám s tím pomohou.

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

