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Lenzen niets voor jou?
Think again énns®
Start to Le

Wil je je verleidelijke blik laten
spreken, maar ziet de man van je
dromen niet wat je bedoelt achter
die brillenglazen? Sport je er
graag op los, maar zit je bril
steevast in de weg? Zou je je
op je werk graag wat vrijer willen
bewegen? Dan zijn contactlenzen
echt iets voor jou. Héél makkelijk
is dat je je daarbij kunt laten
coachen door je Start to Lens®opticien die al je vragen beantwoordt, je vooroordelen weerlegt
en je meteen op weg helpt. Want
met Start to Lens® probeer je je
eerste lenzen uit en vind je de
lenzen die bij je passen. Bye-bye
vooroordelen, hello new look!

Yes, we lens!

Aarzel je nog?
Wij zetten de voordelen
van lenzen op een rijtje

Je voelt ze niet zitten want je ogen zijn er bijna meteen aan gewend
Je brengt ze supermakkelijk aan dankzij de handige tips van je opticien
Je ogen zitten niet langer verborgen achter je bril en je blik is veel sprekender
Je wisselt je lenzen af met je bril wanneer je maar wilt
Je hebt veel meer bewegingsvrijheid tijdens het sporten en sporten zonder
bril is vaak veiliger
Je kunt je helemaal uitleven op vakantie, op het strand of als je op stap gaat
Je kunt je lenzen perfect combineren met alle soorten zonnebrillen zonder
glazen op sterkte, een skibril én veiligheidsbril
Je hebt een panoramisch zicht dat niet wordt beperkt door de rand van je bril
Je hebt nooit last van beslagen of beregende glazen
Je kunt nog professioneler werken want je hoeft je bril niet constant
op en af te zetten

Start to Lens® in 1,2,3

Begin vandaag nog aan je lenzenavontuur
in drie makkelijke stappen

Stap binnen bij een Start to Lens®-opticien. Na een
kennismakingsgesprek meet hij je ogen en zoekt
hij samen met jou het beste type lenzen uit. Je kunt
kiezen uit dag- of maandlenzen.
Je Start to Lens®-opticien laat zien hoe je je lenzen
aanbrengt en uitneemt, en geeft je een startpakket
mee naar huis.

Ik zie, ik zie... beter met contactlenzen
Wist je dat meer dan 60 procent van de Belgen een oogcorrectie nodig heeft? Toch
draagt nauwelijks 10 procent contactlenzen. Lenzen zouden onaangenaam aanvoelen,
ze drogen je ogen uit, ze zijn duur... Je Start to lens®-opticien beantwoordt met plezier
al je vragen en helpt je om je twijfels te overwinnen. Wist je dat er tegenwoordig voor
bijna alle oogcorrecties lenzen bestaan? Denk dus zeker niet te gauw dat lenzen niets
voor jou zijn. De hypermoderne dag- en maandlenzen van Alcon zitten supercomfortabel en overtuigen zelfs de grootste angsthazen! Want hoe discreet contactlenzen ook
mogen zijn, de toptechnologie die erachter zit, is wél opzienbarend. Als je bijvoorbeeld
last hebt van droge ogen, dan bestaan er nu speciale daglenzen met een unieke
watergradiënt. Multifocale lenzen zijn dan weer perfect als je naast je normale bril of
contactlenzen ook nog een leesbril nodig hebt. Resultaat: je ziet beter, ziet er beter uit
en je leven wordt er zo veel makkelijker op. En voor de prijs hoef je het niet te laten.
Lenzen kosten ongeveer zoveel als één kopje koffie per dag.

Jij test je proeflenzen uit en beslist of ze iets voor jou zijn.
Ben je overtuigd, dan start je met je definitieve lenzen.

tpakket
Haal je gratis* star® pticien
-o
bij je Start to Lens

Zin om alle voordelen van
lenzen te ontdekken en met
Start to Lens® te starten?
Op www.start-to-lens.com
vind je een Start to Lens®opticien in je buurt. Het
Start to Lens®-pakket bevat
gratis* proeflenzen en
handige infofolders.
*Exclusief eventuele aanpaskosten

Meer info? Surf naar www.start-to-lens.com

