Komerční prezentace

zjednodušte

si život
Určitě jste o nich už slyšela.
Multifokální brýle. K čemu jsou a čím se
liší od klasických brýlových skel? Kdy
jsou multifokální brýle dokonalým
řešením i pro vás?
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V práci, při čtení
nasazování brýlí kvůli pár řádkům v programu nebo
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příchozí sms
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A co teprve,
k pořízení skel Varilux EYeZEN!
když brýle na
blízko musíte
v tramvaji, na procházstřídat s těmi na dálku. Nejvyšší
Při používání digitálních zařízení oči neustále pracují,
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tak brzy cítíte únavu nebo bolest ramen a šíje.
vize. Žijte aktivně a bavte se
Relaxaci a ochranu zraku přináší novinka – brýlová skla
bez zbytečných komplikací.
Řešení?
Varilux Eyezen určená právě pro použití před obrazovkami.
brýlovýVarilux Eyezen podporují zaostřování zraku i chrání před
Multifokální brýle! Smi multifokálními
skly Varilux už nemusíte
škodlivým modrofialovým světlem vydávaným počítači,
měnit brýle podle situace!
Multifokální brýlová skla Varilux
televizemi, smartphony či tablety.
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
Zeptejte se na možnosti multifokálních brýlí Varilux svého optika nebo najděte
vlastního specialistu na www.varilux.cz.
na nejmodernějších nanotechno-

