Bent u toe aan een nieuwe multifocale bril? Dan hebben wij een bijzonder aanbod voor u! Onze
brillenglazen producent HOYA introduceert namelijk LifeStyle 3; multifocale glazen die het leven van
een brildrager aanzienlijk veraangenamen.
Andere levensstijl, ander design
Dé gemiddelde brildrager bestaat niet, laat staan dat er sprake zou kunnen zijn van één soort multifocaal glas. LifeStyle
3 speelt hier op in. Ze zijn er namelijk in drie designs die precies aansluiten bij de eisen die een bepaalde levensstijl
stelt aan het gezichtsvermogen. Een heel verschil ten opzichte van traditionele multifocale brillenglazen, waar de
keuze beperkt is tot één design.

LifeStyle 3 Indoor
LifeStyle 3 Urban
LifeStyle 3 Outdoor
Multifocale glazen met de nadruk
Multifocale glazen met evenveel Multifocale glazen met een
op dichtbij kijken. Ideaal voor als u
nadruk op alle zichtzones. Speciaal primaire focus op veraf kijken. De
veel tijd binnen doorbrengt, veel
voor als u altijd in beweging bent, beste keuze voor als u veel tijd
op kantoor werkt, vaak uw
maar ook van lezen houdt en buiten doorbrengt en vaak achter
mobiele apparaten gebruikt en
regelmatig uw mobiele apparaten het stuur zit. Lezen is niet uw
veel leest.
gebruikt.
favoriete bezigheid.
Inclusief de laatste technieken
Tijdens het high-tech freeform productieproces worden beide zijden van elk brillenglas benaderd als een serie
ontelbare individuele punten, om exact de juiste correctie op pixelniveau aan te kunnen brengen. Dit garandeert
helder, natuurlijk zicht in alle richtingen en op alle afstanden. Dankzij HOYA’s Binocular Harmonization Technology™
werken beide ogen optimaal samen, met als resultaat perfect scherpstellen, constante beeldstabiliteit en uitstekende
dieptewaarneming. U hoeft niet uw hoofd te draaien om scherp te zien, maar laat uw ogen het werk doen.
LifeStyle 3i: extra individualisering voor maximaal kijkcomfort
Op basis van het door u gekozen montuur wordt met digitale apparatuur een
aantal extra persoonlijke metingen verricht en verwerkt in het ontwerp van uw
brillenglazen. Deze extra individualisering zorgt voor een nog nauwkeurigere
correctie en een aanzienlijk breder gezichtsveld.
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UPGRADE ter waarde van € 110,bij een complete bril met LifeStyle 3i multifocale glazen
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