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Bewust contrasterend, speels boeiend
of opvallend getint…
de brillenmode voor dit najaar verrast iedereen.
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Michael Kors bewijst graag dat hij oog heeft voor detail.
Deze fijne goudkleurige schakels trekken op een
aangename manier de aandacht naar zich toe.
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€ 189
MICHAEL KORS

A NATURAL
BEAUTY
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PHOTO by toech.be // COPY by mentrix.be
MAKE-UP by amani.be // HAIRSTYLING by Isaura Van Landuyt // DRESSED by voga.be

FENDI

VOGUE
€ 123

€ 260

RAY BAN
€ 150

€ 145
TOMMY HILFIGER
RAY BAN

CALVIN KLEIN
€ 177

ESPRIT

HUGO BOSS
€ 195

RAY BAN

HUGO BOSS
€ 215

€ 117

€ 99

€ 150

ESPRIT
€ 99

ETNIA
€ 199

VOGUE
€ 110

€ 260
FENDI
€ 260
FENDI

Een zwaardere montuur zet uw
persoonlijkheid kracht bij.
Let ook op de frisse,
goudkleurige accenten.

EEN BRIL MET 'BODY'
VOOR DAMES MET PIT.

Helemaal van deze tijd!

De beeldschermbril
Wist u dat…
UW BIORITME
MEER IN BALANS?

...een leesbril en multifocaalbril uit het
pre-computertijdperk stammen?
• De leesbril werd uitgevonden rond 1300. Met een leesafstand van 30 tot 40 cm ideaal
om boeken en kranten mee te lezen.
• De multifocaalbril werd uitgevonden in 1953, ruim dertig jaar voor de eerste pc’s.
In die tijd waren vooral de kijkgebieden voor dichtbij en veraf het meest belangrijk.

Lees hieronder
meer...

...de beeldschermbril de leesbril is van de 21ste eeuw?
• De tussenafstand 60 tot 80 cm, ook wel de beeldschermafstand, werd minder intensief gebruikt.
Met de komst van het beeldscherm is juist die tussenafstand enorm belangrijk geworden.
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Hoe beïnvloedt een bril uw blikveld?

Blikveld BEELDSCHERMBRIL
Extra groot gezichtsveld zowel
op de nabij- als tussenafstand.
Dit resulteert in meer comfort
en een ontspannen en
ergonomische (werk)houding.

Blikveld MULTIFOCAALBRIL
Traploos zicht van dichtbij
tot veraf. Het gezichtsveld
voor het werken achter een
beeldscherm is relatief smal.

Blikveld LEESBRIL
Alleen te gebruiken op een
leesafstand van 30 tot 40 cm.

I AM RELAXED.

Uw bioritme meer in balans? Dat kan!

De Ergo® beeldschermbril met blauw filter.

Onze ogen worden elke dag meerdere uren blootgesteld aan blauw licht door veelvuldig beeldschermgebruik.
Denk aan uw smartphone, tablet, laptop en andere beeldschermen. Het licht afkomstig van deze beeldschermen
heeft echter een onnatuurlijk hoog aandeel blauw licht. Dit kan de ogen belasten en zelfs leiden tot slaapongemakken. Wij hebben hiervoor dé oplossing: een speciale blauw licht ontspiegeling voor op uw brillenglas.
Wat is het voordeel van deze ontspiegeling?
Deze hightech ontspiegeling Solitaire® Protect Balance
2 van Rodenstock vermindert het te veel aan kunstmatig
blauw licht door het van de ogen weg te reﬂecteren.
Zo wordt het aandeel kunstmatig blauw licht van
beeldschermen weer tot natuurlijke verhoudingen
teruggebracht. Het resultaat: u kijkt meer ontspannen en
voelt u goed. Uw bioritme is meer in balans.
Naast de bescherming tegen te veel kunstmatig blauw
licht, heeft deze heldere ontspiegeling een uitstekende

krasbestendigheid, is water- en vuilafstotend en antistatisch.
Uiteraard zijn uw ogen ook optimaal UV-beschermd.
Of u nu wel of geen beeldschermbril draagt, ook voor
brildragers van een enkelvoudige bril of een multifocaalbril
is deze ontspiegeling voor een gebalanceerd bioritme dé
ideale oplossing!

Eén ontspiegeling gratis ter waarde van 126 €
bij aankoop van een paar Ergo® beeldschermglazen
met Solitaire® Protect Balance 2*.

1

2

Meer weten? Kom gerust langs in onze winkel.
1

RODENSTOCK GLAZEN MET
SOLITAIRE® PROTECT BALANCE 2

2

EEN STANDAARDONTSPIEGELING

*Actie geldig van 15 november tot en met 31 december 2015. Voorwaarden in de winkel.

€ 130
BOSS ORANGE
€ 177
CALVIN KLEIN

€ 199
ETNIA

€ 210
CALVIN KLEIN

Heel bijzonder dit najaar zijn
de gemarmerde, transparante
monturen in de meest
uiteenlopende kleuren.
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€ 145
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Bestel vanaf nu je contactlenzen en onderhoudsproducten
op onze webshop.
zeer voordelige prijzen
u zeer betrouwbaar
u alle merken
u garantie van origine
u snelle levering of gratis afhaling
u
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evil eye evo pro

Joe Barnes (GBR), North Shore Vancouver
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€ 99

Extreme wrap-around eyewear that opens up the widest
field of vision to attack and see every detail on the trail.
evil eye evo series - also available in prescription

adidas.com/eyewear

Evil Eye Evo basic
vanaf € 169 zonder opties tot € 219

Evil Eye EVO PRO
vanaf € 199 tot € 249 (afhankelijk van de lenzen)

HEREN, HET OOG WIL OOK WAT.
ZWART EN KONINGSBLAUW
ZIJN DE TRENDSETTERS DIT NAJAAR.
RECHTHOEKIG OF ROND,
IN COMBINATIE MET KLEUR OF EGAAL,
U SCOORT ALTIJD.

De acties in deze folder zijn geldig van 15 november tot 31 december 2015 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW.
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf

