Komerční prezentace

Moderní a stylová?
S multifokálními brýlemi Varilux!
Používáte brýle na čtení?
Nebo je musíte střídat s těmi
na dálku? Obtěžuje vás jejich
neustálé nandavání, hledání
po kapsách kabátu, po
stole? Zvolte
jednoduché a trendy
řešení!

Využijte
akce 1+1

Právě teď můžete získat dva
páry brýlových skel Varilux
za cenu jednoho. Ideální
příležitost pořídit si novinku
Varilux Eyezen, které sníží
námahu zraku při práci
s počítačem, nebo sluneční
brýle Varilux Xperio.

Objevují se u vás
problémy se
čtením?

Kolem 45. roku života dochází
k přirozené ztrátě schopnosti
oka zaostřit, tzv. presbyopii.
Mezi první signály patří
neschopnost zaostřit do blízka,
drobné písmo se vám špatně
čte. S nataženou rukou hledáte
ten správný úhel, ve kterém
bude text ostrý a čitelný. Při
sledování detailů vás bolí hlava,
po chvilce čtení cítíte únavu.
Nejlepší řešení? Multifokální
brýle Varilux!

GarancE

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

V

Vidět na blízko i do dálky? Díky
multifokálním brýlím Varilux je to možné!
Všechny potřebné vzdálenosti totiž
obsáhnou. Řeší ale i situace, kdy brýle na
čtení potřebujete jen občas, a tím pádem
je musíte neustále nandavat. Multifkokální
brýle Varilux jsou zkrátka brýle na všechno.
Multifkokolání brýlová skla
Varilux
Jsou založena na nejmodernějších
nanotechnologiích, které umožňují naprosto

čisté vidění bez omezení. Přitom na první
pohled vypadají esteticky jako běžné brýle,
nezaznamenáte žádné zvláštní rozdělení
skel. Před šmouhami, vodou, prachem
a nečistotami je navíc chrání jedinečná
a praktická vrstva Crizal.
Multifokální brýlová skla Varilux oceníte,
kdekoliv jste. Když vám během cesty
přijde nová sms i v obchodě při zkoumání
etiket na zboží. Anebo při pracovním
jednání. Své brýle máte stále na nose, ať

už sledujete kolegu při výkladu, nebo čísla
v prezentaci. A pokud celý den pracujete
s počítačem, můžete vyzkoušet i nová
brýlová skla Varilux Eyezen. Ta napomáhají
zaostřování zraku, zabraňují únavě očí
a chrání proti škodlivému modrofialovému
světlu vydávenému počítači, televizory či
smartphony.
Zeptejte se na možnosti multifokálních brýlí
Varilux svého optika nebo najděte vlastního
specialistu na www.varilux.cz.

