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DAILIES® AquaComfort Plus® contactlenzen
verfrissen bij elke knipperslag.
Uitzonderlijk draagcomfort, de hele dag lang en elke dag opnieuw.1,2

KOM BINNEN EN VRAAG EEN PAAR PROEFLENZEN*
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
1. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The realization of a time release moisturizing agent/artificial tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2007;80B:424-432.
2. Laboratory study comparing release profiles; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2007. See instructions for use for complete wear, care, and safety information
*exclusief aanpaskosten
©2015 Novartis. MR2015-1068 10/2015
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OP ZOEK NAAR JOUW PERFECTE BRIL...

IN 8 SLEUTELMOMENTEN
01

HET EERSTE {OOG}CONTACT

De
perfecte bril ligt in het verlengde van je stijl,
persoonlijkheid, waarvoor je hem gebruikt,
enz.
Daarom maken wij tijd voor een eerste
oogcontact. Tijd nemen om jou te leren
kennen en naar jouw verhaal te luisteren,
vinden we zeer belangrijk. Pas dan kunnen
we je optimaal ondersteunen en adviseren
in de zoektocht naar jouw ideale bril.

OP ZOEK NAAR HET JUISTE MONTUUR Voor de meeste mensen is dit het
leukste onderdeel van een nieuwe bril. Maar het juiste montuur draait om veel meer
dan enkel het uitzicht van je nieuwe bril. Het materiaal, de stevigheid, het draagcomfort, de aansluiting met de rest van je gezicht, enz. Allemaal zaken om rekening mee te
houden. Bovendien past niet elke glasdikte in elk montuur en heeft het glas ook een
invloed op het gewicht en draagcomfort van de bril.
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Voor deze en al je andere vragen staan wij je bij met professioneel advies. Zo kiezen
we samen de bril die past bij jouw stijl en gezichtsvorm. In ons ruim assortiment van
kwaliteitsmonturen vind je ongetwijfeld het montuur dat jou op het lijf geschreven is!
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OOGMETING

Een correcte oogmeting is de basis voor jouw perfecte bril.
Bij onze vakspecialisten ben je in goede
handen voor een professionele en precieze meting. Heb je een voorschrift met
meetresultaten van bij je oogarts? Geen
probleem! Wij zorgen voor de juiste uitvoering.
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JE OOGSITUATIE SAMEN BEKIJKEN Wij vinden
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het belangrijk om samen de resultaten van de oogmeting
door te nemen en jouw oogsituatie te analyseren. Aan de
hand van de resultaten bepalen we welke correctie je ogen
nodig hebben en welke glazen daar het beste bij passen:
unifocale, bifocale of multifocale glazen. We geven met
veel plezier een antwoord op al je vragen.

DE GLAZEN CENTREREN Jouw kijkcomfort is onze grootste zorg. Daarom
besteden we veel aandacht aan het centreren van jouw glazen. Je neus, gezichtsvorm, pupilafstand en de manier waarop het montuur op je gezicht staat zijn immers
bij iedereen anders. Met onze hoogtechnologische meetapparatuur bepalen we
het centrale punt waar jouw pupil door het glas kijkt in het montuur dat je gekozen
hebt. Op basis van deze gegevens slijpen we het glas tot op de millimeter nauwkeurig, perfect op maat van jouw montuur en gezichtsvorm. Dit is onze garantie
voor optimaal kijkcomfort.
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HET GLAS VOOR JOUW MANIER VAN LEVEN Werken, lezen, sporten,
autorijden, ... De technologie gaat razendsnel vooruit en er komen steeds meer mogelijkheden om je bril te personaliseren naar de juiste context. Office brillenglazen voor
op het werk hebben bijvoorbeeld geen verzicht, maar wel veel bredere kijkzones
voor tussenzicht en zicht van nabij. Zo zorgen deze brillenglazen voor optimaal kijkcomfort en een ergonomische zithouding, zodat je geen nek- of rugklachten krijgt.
Zowel voor unifocale als multifocale glazen bestaan talloze comfortniveau’s en afwerkingsmogelijkheden, die we met veel plezier samen met jou overlopen.

VINTAGE IS IN...

MONTUREN IN DE KIJKER!
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Céline

HIPSTER
De hipsterbril is sinds een paar jaar weer hot!
De strakke ontwerpen worden nu subtiel verrijk t met retro kleuren en vormen. Zo maak t
het karikaturale plaats voor elegantie.

CREATIEVE VORMEN
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07
COATING: DE FINAL TOUCH De coating is
de final touch om je bril te personaliseren. Denk
hier goed over na, want eens een coating aangebracht is, is het moeilijk om die te verwijderen en onmogelijk om een nieuwe aan te brengen.
De verschillende coatings verfijnen de duurzaamheid
(bv: krasbestendige laag / hardingslaag), kijkcomfort (bv: ontspiegelingslaag) en onderhoudsgemak
(bv: vuil-afstotende coating).

Tom Ford

De extravagante vormen van de 50’s, 60’s en
70’s zijn helemaal terug! Ze onderscheiden je
van de rest en geven een unieke touch aan je
persoonlijkheid!

JOUW GLIMLACH, ONZE GARANTIE!
Bij het afhalen van je bril stellen we de pasvorm
van het montuur bij. Op elk brilmontuur geven wij
twee jaar garantie. Ook voor onderhoud en om je
bril bij te regelen kan je steeds bij ons terecht. Dat
is onze garantie voor jouw tevredenheid!

Dior

DIKKE MONTUREN
Het ideale montuur om op te vallen! Met een
dikke bril zie je er meteen “fabulous” uit!

KOM LANGS
EN WE HELPEN JE GRAAG VERDER
RONDE BRILLEN

Hyperpopulair in het hippie-tijdperk... In onze tijd
geven ze een kunstzinnige touch aan je look!

OPTIEK VERMEULEN • HUNDELGEMSESTEENWEG 610 - 9820 MERELBEKE • T 09 230 44 33

Lindberg
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WIST JE DAT...

HET COMFORT VAN EEN 2DE BRIL

WEETJES & TRENDS VOOR
BRILDRAGERS
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IN 6 GOEDE REDENEN

Met uw eerste bril ziet u perfect. Toch is een tweede bril zeker geen overbodige luxe. Voor elke activiteit is
er een gepersonaliseerd glas zodat je op elk moment van de dag kan genieten van optimaal comfort!
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03

bril, specifiek ontworpen voor sporters kijk je er
niet langer tegenop om te bewegen!

computer, smartphone of tablet met glazen
aangepast voor beeldschermen. Bovendien verlaag
je het risico op rug- en schouderklachten!

VEELEISEND BEROEP Krijgt je bril het

ZONNEBRIL Een zonnebril op sterkte is

zwaar te verduren tijdens je veeleisende job? Met
een frisse tweede bril zie je er altijd piekfijn uit in
je vrije tijd.

onmisbaar voor elke brildrager! Geniet van perfect
zicht en bescherming voor je ogen in de zomer.

GEWOON ALS BACK-UP Bril verloren of

EEN TWEEDE LOOK!

vergeten? Met een tweede bril zit je safe en kan
je rustig zoeken naar een oplossing!

Want een bril bepaalt wat je uitstraalt!
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SPORTBRIL Met een tweede, stevige en lichte

GENIET NU VAN ONZE ACTIE OP UW 2DE BRIL!
ALLE INFO OP P. 12
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MAXIMAAL KIJKCOMFORT

IN ELKE SITUATIE

DANKZIJ DE VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIEËN VAN ESSILOR

ZICHTBARE REVOLUTIE IN ELKE SITUATIE
_VARILUX S 4D
Het leven zit vol verrassingen, ook voor brildragers. En net als het leven je verrast is het belangrijk om snel
te reageren. Dat kan alleen met een perfect zicht. Zelfs met multifocale glazen ervaren brildragers beperkingen in bepaalde situaties. Daarom heeft Essilor Varilux S 4D ontwikkeld: het glas dat scherp zien in alle
vrijheid mogelijk maakt.
Uniek aan Varilux S 4D is de verwerking van de Eyecode en uw dominant oog. Net zoals we rechts- of linkshandig zijn hebben we ook een dominant oog dat ons totaalzicht bepaalt. Daar houden we rekening mee bij
het personaliseren van je glazen, zodat je reactiesnelheid verhoogt.
Met het vooruitstrevende Visioffice 2 systeem maken we een uiterst nauwkeurige 3D-meting van uw
ogen. Zo kunnen we je glazen perfect aanpassen aan de specifieke fysiologie van uw ogen. Ook het basisontwerp is geoptimaliseerd zodat je ongezien scherp kan blijven kijken, zelfs wanneer je in beweging bent.
®

DEZE SLIMME BRIL PAST ZICH AAN AAN HET ZONLICHT
_TRANSITIONS DYNAMISCHE BRILLENGLAZEN
Wisselende lichtomstandigheden zijn vermoeiend
voor de ogen en soms zelfs gevaarlijk! Transitions®
dynamische brillenglazen van Essilor bieden hiervoor nu een oplossing. Deze slimme glazen passen
zich aan de lichtsterkte aan.
Transitions brillenglazen zijn bijna volledig helder
binnenshuis en kleuren automatisch donker als ze
®

blootgesteld worden aan UV- en zonlicht. Zo geniet
je altijd van het beste zicht, of je nu binnen of buiten bent. De Transitions® glazen zijn beschikbaar
in twee reeksen. De Signature® reeks biedt maximale helderheid binnenshuis en een comfortabele
bescherming buitenshuis. De XTRActive® reeks is
specifiek ontwikkeld voor wie met de wagen rijdt
en verkleuren ook in de auto.

GEBRUIK
JE SMARTPHONE SLIM!
_EYEZEN FOCUS / LIGHT SCAN
TECHNOLOGIE

Tablets en smartphones veroveren
de wereld. We stemmen onze levensstijl voortdurend af op nieuwe technologieën. En ook onze ogen verdienen de nodige aandacht in het digitale
tijdperk! Essilor werkt voortdurend
aan innovatieve technologieën om
onze ogen optimaal te beschermen
en combineert nu twee technologieën in één brillenglas.

EYEZEN FOCUS LENS TECHNOLOGIE
Intensief gebruik van smartphone en
tablet zorgt ervoor dat het aantal omschakelingen tussen ver- en nabijzicht
sterk gestegen zijn. De Eyezen focus
lens technologie zorgt voor extra
kijkcomfort nabij in het onderste
deel van het glas, dat vaak nodig is
bij het gebruik van digitale apparaten.
Dit voorkomt een onnatuurlijke hoofden lichaamshouding en zorgt ervoor
dat uw ogen niet vermoeid raken.

LIGHT SCAN TECHNOLOGIE
Deze technologie filtert blauwviolet
licht van computerschermen weg.
Blauwviolet licht beschadigt op lange
termijn ons netvlies en verstoort ons
slaapritme. Dankzij de Light scan technologie kan je dus op beide oren slapen.

EXCLUSIEF AANBOD
2de BRIL

1 BRIL KOPEN = 1 MERKBRIL

GRATIS
+ 50% KORTING OP 2DE PAAR PROGRESSIEVE GLAZEN
*ACTIE GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR EN 2 GEPERSONALISEERDE PROGRESSIEVE GLAZEN. INFO & VOORWAARDEN IN DE WINKEL.
AANBOD GELDIG TOT 15/06.
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