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KLEURRIJKE
LENTEKRIEBELS
De opkomende zonnestralen doen ons de koude wintermaanden
stilaan vergeten. De lente brengt weer kleur in ons dagelijks leven,
en dat geldt ook voor de nieuwste brillencollecties. Gedurfde
vormen, prints en kleuren zetten een warme toon dit seizoen, de
lente- en zomertrends bieden voor ieder wat wils.

Hoe hard je ook naar dat heldere voorjaarszonnetje hebt uitgekeken, zorg ervoor dat je jezelf én je kids goed beschermt tegen het
verraderlijke kantje van de zon. Wij geven je alvast enkele tips mee
waaraan je moet denken bij de aankoop van een zonnebril, en laten
je de nieuwste trends zien. Geniet van ons voorjaarsmagazine en
geef je volledig over aan de lentekriebels!
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TIEN OM
TE ZIEN!
HET DRAGEN VAN DAGLENZEN IS
NOG NOOIT ZO POPULAIR GEWEEST!
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DE T IEN VOORDELEN VA N
DAGLENZEN OP EEN RIJTJE
1

Je geniet elke dag van een nieuw, steriel paar
lenzen. Een optimale hygiëne is verzekerd. Daglenzen zijn ook ideaal als je gevoelig bent voor
hooikoorts of allergieën.

2

Daglenzen vergen geen onderhoud. Reinigen of
desinfecteren hoeft niet langer.

3

Ook een lenzendoosje heb je niet meer nodig.
Aan het einde van de dag gooi je het gebruikte

DAGLENZEN: DE TIEN VOORDELEN

paar lenzen gewoon weg.
4

Als je lens uitdroogt of kapot gaat, kan je meteen
een nieuwe lens inbrengen.

5

Snel last van geïrriteerde of jeukende ogen? Daglenzen draag je zo kort dat vuil en allergenen zich
minder snel aan de lens hechten.

6

Daglenzen zijn zeer geschikt voor mensen die
slechts af en toe lenzen willen dragen, bv. op een
avondje uit of op vakantie.

7

Tijdens het sporten heb je een breder gezichtsveld en dus meer bewegingsvrijheid.

ASPOORT

8

In een mum van tijd creeër je een andere look.
Bril uit, lenzen in en klaar!

Je twijfelt over contactlenzen?
Probeer een GRATIS Start to
Lens® pakket!

9

Daglenzen zijn ook makkelijk te combineren met je
hippe zonnebril.

10

Daglenzen bestaan in alle soorten en maten:
multifocale en sferische daglenzen, lenzen met
uv-filter,... Het aanbod is haast onbeperkt!
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ZONNEBRIL
O P ST E RKT E
VANAF

€ 125

*

*Zie info en voorwaarden in de winkel. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties. Geldig tot 31/09/2018
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TRANSITIONS
S I G N AT U R E S V I I

TRANSITIONS
XTRACTIVE

Ideaal voor brildragers die binnenhuis en ‘s nachts
heldere glazen wensen en die naar comfort
buitenshuis zoeken, met een brillenglas dat snel
donker wordt en terugkleurt. Een exclusieve
formule waardoor de glazen sneller reageren op
indirect zonlicht.

Maximale bescherming, ook in de wagen!

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Donker buiten
Vermindering zonschittering
Blokkeren 100% uv-straling
Helder binnen

De ideale oplossing voor brildragers die hun
professionele activiteiten of hobby's vaak buitenshuis beoefenen en veel tijd door brengen achter
het stuur. De lichte tint binnenin verbetert het
visueel comfort op elk moment van de dag.
Donker buiten
Vermindering zonschittering
Blokkeren 100% uv-straling
Licht getint binnenshuis
Gemiddelde activering in de auto
Zeer donker buiten
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ZO NNEGLA ZEN
O P STERKTE
VANAF

€ 25

*

PER GLAS

G - S TA R R AW
*Zie info en voorwaarden in de winkel. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties. Geldig tot 31/09/2018
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ZONDER ZORGEN IN DE ZON

ALLES KIDS?

Bij de eerste zonnestralen willen onze kids natuurlijk
graag meteen naar buiten. Aan zonnebrandcrème denken
de meeste ouders nog wel, maar dat ook de ogen van
hun kinderen gevoelig zijn voor UV-straling vergeten ze
vaak. Nochtans zijn kinderogen nog kwetsbaarder dan
die van volwassenen: ze beschermen is dus de boodschap! Niet met een plastic speelgoedbrilletje, wel met
een aangepaste en professionele kinderzonnebril. Waarop je best let bij de aankoop ervan:

Het montuur mag geen scherpe kanten hebben en niet
makkelijk stukgaan, anders kan je kind zich pijn doen bij
het spelen.

2

De glazen zijn best vervaardigd uit onbreekbaar polycarbonaat.

3

Het montuur moet groot genoeg zijn en goed aansluiten op het gezicht om te voorkomen dat het uv-licht de

KINTO

ogen via boven-, onder- of zijkant kan bereiken.

4

KINTO
5

Koop een zonnebril die de uv-straling voor 100%
blokkeert: aangeduid als UV 400 of 100% uv-filter.

De kleur van de glazen reduceert het zichtbare licht en
beschermt tegen verblinding. De kleur heeft geen effect op de uv-bescherming!

O P G E P A S T !
Zelfs de beste zonnebril heeft geen nut als je
kind hem niet wil dragen. Laat je kids daarom
helpen een 'cool' exemplaar uit te zoeken.

KLEURRIJKE LENTEKRIEBELS
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SERVICE EN KWALITEIT BOVEN ALLES!

G R AT I S

10%

Vertebril, leesbril of zonnebril
op sterkte bij aankoop van een
nieuwe bril met progressieve
glazen.*

KORTING
Bij aankoop van montuur,
glazen, zonnebrillen en
contactlenzen.*

*Geldig bij afgifte bon, 1 bon/klant. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties. Geldig tot 30/09/2018.
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