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TOP-5 VAN STYLISTEN

KINDEREN EN BRILLEN

VEILIG IN DE WINTERZON

Bekijk onze
favorieten uit de
nieuwe herfst- en
wintercollectie.

Hoe merkt u
of uw kind
zichtproblemen
heeft?

De beste tips over
waarom en hoe u uw
ogen in de winter kunt
beschermen.

WELKOM

Het
verschil
maken

W

ist u dat Specsavers een familiebedrijf is? In 1984 richtte het echtpaar
Doug en Mary Perkins Specsavers
op, op het Britse eiland Guernsey.
Hun missie: betaalbare brillen
van goede kwaliteit voor iedereen,
verkrijgbaar in winkels met de
betrouwbaarheid en vertrouwdheid van een lokale
opticien. Door de inkoopkracht van een internationale onderneming, konden zij voordelige prijzen
voeren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
Nu, 37 jaar later, staan de idealen van de familie
Perkins nog steeds centraal in alles wat Specsavers
doet. Er is veel gebeurd door de jaren heen. Doug
en Mary hadden nooit kunnen denken dat ze vanaf
het bescheiden begin aan de tafeltennistafel in
hun logeerkamer een droom in elf landen zouden
waarmaken, waaronder in Nederland.
Sinds de opening van de eerste Specsavers-winkel in
Nederland, inmiddels al weer ruim 20 jaar geleden,
hebben we ons ingezet om goede en betaalbare
oog- en hoorzorg toegankelijker te maken voor
iedere Nederlander. Hoewel bescheidenheid
Specsavers siert, durf ik te zeggen dat we vooroplopen als het gaat om technologie en service. Zo introduceerden we in 2007 hoorzorg in onze winkels
en zetten we ons al jarenlang in om de emotionele
en financiële drempel van een hoortoestel weg te
nemen. Sinds 2018 kunnen klanten in onze winkels
terecht voor een ooggezondheidsonderzoek door
optometristen. Hierbij kunnen symptomen van
oogaandoeningen in een vroeg stadium worden
gesignaleerd. Ook de komende periode mag u nog
veel meer van ons verwachten.
Ik ben er trots op dat onze collega’s in 141 winkels
elke dag voor de ogen en oren van onze klanten
zorgen en vaak nét dat stapje extra zetten. We geloven dat we het verschil kunnen maken in het leven

Remko Berkel, Directeur Specsavers Nederland
van mensen. Het voelt goed om anderen te helpen
om beter te zien en te horen – dat weten onze gedreven en enthousiaste collega’s als geen ander.
Wat mij altijd blij maakt, zijn de reacties van klanten. Elke dag horen de collega’s in onze winkels
dat klanten positief verrast zijn door onze service,
onze oog- en hooronderzoeken en de kwaliteit van
onze producten. Of het nu om brillen, contactlenzen of hoortoestellen gaat. Daar werken we hard
voor. We testen onze producten uitgebreid, trainen
onze medewerkers en investeren voortdurend in
nieuwe technologie.
Onze organisatie is gegroeid, mede dankzij u als
onze klant, maar we zijn onze principes niet vergeten. Nog steeds vinden we dat alle Nederlanders
toegang moeten hebben tot kwalitatieve én betaalbare oog- en hoorzorg. Dáár ligt onze focus, elke
dag opnieuw. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst
voor nog meer Nederlanders het verschil te maken.
Voor nu wens ik u veel leesplezier met dit nieuwe
Specsavers magazine, waarin we u verder kennis
laten maken met onze mooie en stijlvolle oplossingen!
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10
Zoom

16 – 17

We nemen een paar goede tips door en
geven shopping-inspiratie voor brildragers.

Ga voor de look:
It's party time!

We vieren de feestdagen volop met fa
milie en vrienden - en misschien ook met
een zwarte bril uit de Party-collectie 2021.

06– 07

5 toppers van de stylist

18 – 19

08– 09
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20 – 21

Leven met lenzen

10 – 13

Trend:
Wat draagt u dit seizoen?

22 – 23

Wat zeg je?

U laat zich dit seizoen eens extra in de
watten leggen met prachtige en elegante
brillen. De montuurstylist van Specsavers
helpt u.

Waarom zou u een extra bril nemen? De
tweede is gratis - en dat is pas het begin...

Gaat u voor sober of voor groots? De
nieuwe herfstcollectie LUXe biedt allebei.
Ontdek de trends van dit moment.

14 – 15

Vraag het de expert:
Winterzon

Hoewel de zomer nog voorbij de horizon
ligt, blijft het belangrijk om uw ogen met
een zonnebril te beschermen. De experts
van Specsavers delen hun kennis.
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Kids corner: Een bril of niet?

Krijg advies over hoe u het beste kunt
zorgen voor het zichtvermogen van uw kind
en of hij of zij wellicht een bril nodig heeft.

Met contactlenzen hebt u meer vrijheid,
of u nu sport, kookt of gewoon eens voor een
andere look wilt gaan.

Slechthorendheid hoort bij het ouder
worden. Lees meer over de eerste signalen
en de tips van de audicien.

V

M

GE E F T A AN DAT E E N
MO N T U U R GESC H IK T
IS VO O R V RO U W E N

GE E F T A AN DAT E E N
MO N T U U R GESC H IK T
IS VO O R MAN N E N

AUGUST US 2021

De getoonde monturen in dit magazine zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

12

ZOO M

MAKE-UP
EN
BRILLEN
1

3

Gebruik een wimperkruller om uw
ogen goed uit te
laten komen

Gebruik gele
camouflagestift
onder uw ogen om
de schaduwen weg te
werken die uw bril op
die plek kan geven.

2
Verzorg en geef
vorm aan uw
wenkbrauwen.

5

V

Het dragen van een bril sluit het gebruik van makeup niet uit. We geven graag een paar tips om u er
van achter uw bril stralend uit te laten zien:

ISL A — 30827 79 0 — 149 E U R

GEEN PROBLEEM!

4
Gebruik waterproof
make-up om te
voorkomen dat er
make-up op uw
lenzen terechtkomt
- vooral bij lange
wimpers.

Breng
buiten uw
brillijn geen
oogschaduw
aan.

6
Breng een kleine
hoeveelheid primer
aan op de neusbrug,
en voilá! Uw bril blijft
keurig op z'n plek.

15.000

Zo vaak gaan in het Specsavers testcentrum de scharnieren open en dicht
van elk montuur, voordat wij het goedkeuren voor gebruik.

WIST U DAT
uw ogen, zelfs als ze normaal
aanvoelen, veel vertellen over uw
algemene gezondheid? Daarom
is het zo belangrijk om uw ogen
regelmatig te laten testen.
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Sterk - en licht als een veertje
Titanium is bijzonder sterk en licht tegelijk:
dat maakt het geweldig materiaal voor brillen.
De Titanium collectie koppelt functionaliteit
aan visuele expressie. Dat ziet u terug in elke
stijl, bijvoorbeeld via het gedurfde acetaat of
de tweekleurige toepassing.

V
J TITANIUM 15 — 3083013 4 — 209 E U R

TITANIUM
Duurzaam en comfortabel
Titanium is een duurzaam metaal dat heel lang
meegaat. De collectie is tijdloos qua design
en wordt op eigentijdse wijze aangeboden,
met de nadruk op kwaliteit. De lichtgewicht
monturen zitten goed en prettig.

M
TITA N IU M 1 1 4 — 32 2595 4 4 — 209 EU R

KYLIE MINOGUE
EYEWEAR COLLECTION
“Toen ik vaker een bril begon te dragen,
was ik oprecht verbaasd, en daarna
opgelucht. Ik was bang dat men er
moeilijk over zou gaan doen.
Maar het is geweldig om
te merken dat ontzettend veel mensen mij ook met
bril helemaal te gek
vinden - mannen én
vrouwen.”
Kylie Minogue op sloanmagazine.com
Vind de Kylie Minogue Eyewear-collectie
op specsavers.nl

V
I BEL IE V E IN YOU — 307 703 4 8 — 1 49 EU R
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5 TOPPERS VAN DE STYLIST

L IG H T — 32 261752 — 209 EU R

1

Goud

F ER N — 32 26168 4 — 209 E U R

2

M

en
bijzonder
Laat u zich dit seizoen eens extra in de watten leggen met een
exclusieve bril? We vroegen onze montuurstyliste
Stine Westlund naar haar visie op brillentrends en haar favorieten uit
de nieuwe herfst- en wintercollectie.
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1 3
Oversized

RIVE R — 32 260502 — 149 E U R

3

V

Een klassiek en
elegant montuur in
cool kristalhelder
acetaat met een
zachtere vorm van
Rewear.

2 4

ST I NE WE ST LUND
Stylist bij Specsavers

Rauw en cool

Pilotenbril met
de juiste accenten
in transparant olijfgroen acetaat van
LUXe.

“Geraffineerd en
elegant, exclusieve
materialen met strakke
lijnen en subtiele
details. Dat zijn de
trefwoorden van de
brillencollecties van dit
najaar.
We zien een
duurzame trend in
de materiaalkeuze,
zoals bio-acetaat
van het Italiaanse
Mazzucchelli en
vintage-geïnspireerde
belijning in aangepaste
vormen in een zacht
kleurenpalet.

Tijdloze
perfectie

Opvallend, rechthoekig en oversized,
in roségoud met
schildpadkleurige
brilpoten van LUXe.

WIST
U DAT...

D OV E — 32 26167 7 — 209 E U R

4

V

Een bril is een unieke
manier om uw
persoonlijke stijl tot
uitdrukking te brengen.
Als een sieraad op uw
gezicht zorgt de juiste
bril niet alleen dat u
beter ziet, maar ook dat
u zich beter voelt. Krijg
hier inspiratie voor uw
nieuwe collectie brillen.”

u bij
Specsavers altijd
een oogtest kunt
aanvragen? Uw
gezichtsvermogen verandert
met de leeftijd.
Daarom raden
wij u aan om dat
elke twee jaar te
laten testen. Wij
kunnen u helpen
de juiste sterkte
voor uw bril te
vinden. En als
wij zien dat er
iets niet in orde
is, verwijzen wij
u door naar uw
huisarts of een
oogarts.

Uniek

De unieke
zeshoekige vorm in
glanzend champagnekleurig kristal en
mat roségoud maakt
deze statementbril
van LUXe verfijnd en
ingetogen.

5

Scherp en
geraffineerd

Een oversized en
rechthoekige vorm,
in glanzend goud
metaal met warme
schildpadkleurige
brilpoten van LUXe.

P E T TL E — 32 2617 76 — 209 EU R

5
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V

2VOOR1

Waarom zou u een
extra montuur
nemen?
Stem uw montuur op
uw kleding af. Het is slim
om één basismontuur en
één blikvanger te kiezen.
Als u regelmatig uw
bril even kwijt bent, is
het prettig om een extra
exemplaar achter de
hand te hebben. En het
is verder ook fijn om een
tweede bril in uw auto of
in uw tas te hebben.

SC A N DiMA N iA – G R AV L A X — 30769625 — 149 EU R

Er zijn redenen genoeg:

SC A N DiMA N iA – F ISKEK A KER — 307 70294 — 149 EU R

V

Een zonnebril naast
uw gewone bril is natuurlijk óók een goed idee.
Een prima extraatje
naast uw gewone bril is
er eentje speciaal voor
werken achter de computer of voor autorijden.
Een ander goed paar
is één varifocale en één
gewone bril.

V

SC ANDI MANIA – L AK S — 3076971 7 — 1 49 EUR
TOM MY H I LFIGE R – TH 105 — 307 70461 — 209 EU R
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Merkbrillen
voor een scherpe prijs?

Yes!
Nu een gratis 2e
merkbril al vanaf
€

99

Verkrijgbaar in de winkel of online

Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. ©2021 Specsavers.

TREND

WAT
MOET JE
DRAGEN?
Gaat u voor sober of
voor groots? Met de
oogmodetrends van
dit seizoen gaat u voor
allebei. Hier zijn een paar
toppers uit onze nieuwe
najaarscollectie LUXe.

Specsavers
introduceert
LUXe

NAJAAR

V
J E SSA MIN E — 32 261721 — 209 EU R

1

AARDETINTEN
Aardetinten zijn één van de voornaamste trends in zowel kleding als brillen.
Het gaat niet alleen om de kleur, maar
ook om de diepte ervan.

V

TH Y ME — 32 2618 51 — 209 EU R

M

H A IL — 32 261714 — 209 E UR

S P E C S AV E R S
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2

M

GROTE,
OVERSIZED
MONTUREN
F ER N — 32 26168 4 — 209 E U R

Door grote en zelfs ietwat
overdreven monturen oogt
uw gezicht een tikkeltje
kleiner. Het gaat hier niet
om grove monturen, maar
om dun metaal, dun acetaat,
of zelfs beschermende
zonnebrillen voor dagelijks
gebruik.

V

L IGHT — 32 261 752 — 209 E U R

3

MINIMALISTISCHE
MONTUREN
De minimalistische trend blijft nog even, maar
nu zoeken we de mix met een sprankje kleur
of een paar subtiele reliëfdetails.

V
F LORY N — 32 26169 1 — 209 EU R

M

LE AVE S — 32261 745 — 209 EUR

M

GR APE S — 32261 707 — 209 EUR

NATUURLIJK,
COOL, SCANDINAVISCH

V

De LUXe-collectie
is de najaarscollectie van Specsavers:
ontworpen vanuit
het perspectief van
de Scandinavische
levensstijl. In deze stijl
van leven draait het
om één voelen met
de natuur, minimalistische designs, hoge
kwaliteit en genieten
van familie en thuis.
De collectie omvat 24
monturen volgens de
nieuwste brillentrends, voor mannen,
vrouwen en unisex.

OLE ANDER — 32 261 769 — 209 EUR
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TREND

WAT
MOET JE
DRAGEN?

V

4
5

W INE — 32 261 868 — 209 E U R

OVERDREVEN
VORMEN
Sommige modellen zijn voor dagelijks
gebruik wellicht iets teveel van het
goede. Maar er zijn ook subtielere versies. Kies eens voor een andere vorm
dan de standaardvormen als rechthoek,
vierkant en rond.

HELDER
ACETAAT
Helder acetaat zien we al een tijdlang
bij brillen. Dit materiaal is er in mooie
transparante, maar ook in aardse kleuren.
Deze trend laat zich moeiteloos dragen
en zorgt voor een elegante look, bij elke
gelegenheid.

V

WIST U DAT...

YA R ROW — 32 261875 — 209 E U R

 lk Specsavers-mone
tuur volgens de
hoogste normen
wordt getest op
verhitten, verbuigen
en verdraaien tot alles
in orde is?
 onturen worden
m
verwarmd tot 55 ̊C
en bestraald met een
speciaal fel licht om
te zorgen dat kleuren
en patronen niet
vervagen?

V
M

D OV E — 32 26167 7 — 209 E U R

SE AFOAM — 32 26179 0 — 209 E U R

 etalen monturen
m
worden getest op
roest en hun reactie
op transpiratie, door
ze te besproeien met
een zoutoplossing?
r espect voor de natuur centraal staat in
de LUXe collectie? Het
gebruikte materiaal
is bio-based acetaat.
Dit is een cellulose
acetaat (gemaakt
van houtpulp) en een
plastificerende oplossing van plantaardige
oorsprong.

S P E C S AV E R S
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TREND

MEER LUXe

VROUWEN
4

1

2
5

3

1. T HYME — 322618 51 — 209 EUR 2. SE AW E E D — 32 261 806 — 209 E U R 3 . D OV E — 32 26167 7 — 209 E U R 4 . STA R S — 32 261820 — 209 E U R
5 . L IGH T — 32261752 — 209 EUR

MANNEN

8

6

7
9

10

6 . STR AW — 322618 37 — 209 EUR 7. SE AFOAM — 32 261 79 0 — 209 E U R 8. RU E - BRU IN — 32 2618 82 — 209 E U R
9. L E AVE S — 32261745 — 209 EUR 10. RUE - ZWART — 32 261 78 3 — 209 E U R
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VRAAG HET DE EXPERT

en ontstoken geraakt
door de UV-straling.
Mocht u na een dag in de
zon en sneeuw na enkele
uren heftige pijn aan uw
ogen hebben, raadpleeg
dan een optometrist of
huisarts.
V	
Wanneer is de zon het
gevaarlijkst?
A Als de zon laag aan de hemel
staat en zonlicht recht in de
ogen valt, is het uitkijken geblazen. Ongeveer 10 procent
van de UV-stralen treft het
netvlies van volwassenen. Bij
kinderen gaat dat zelfs tot 75
procent. De meeste straling
krijgt u op zee en in open
landschappen.

V&A

Hoe
beschermt
u uw ogen
tegen de
winterzon?
De zomer mag dan nog ver weg zijn,
het is belangrijk om uw ogen het hele
jaar door te beschermen met een
zonnebril. Hier vertellen de specialisten
van Specsavers u alles wat u moet
weten over de juiste bescherming van
uw ogen tegen de winterzon.
S P E C S AV E R S

V	
Waarom hebben ogen
bescherming tegen de
zon nodig?
A Het beschermen van uw
ogen tegen de zon is net zo
belangrijk als het gebruik
van zonnebrandcrème voor
bescherming van de huid.
Blootstelling aan te veel
UV-straling kan leiden tot
(zeer) pijnlijke en tranende
ogen.
V	
Waarom moet ik ook
's winters mijn ogen
beschermen?
A Door sneeuw of ijs wordt
de UV-straling vele malen
sterker dan normaal,
omdat deze het zonlicht
reflecteren.
V	
Wat is sneeuwblindheid?
A Als de ogen zo pijnlijk
worden dat de ogen maar
moeilijk open gaan, dan
noemen we dit sneeuwblindheid. Het oppervlak
van het oog is beschadigd

14
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V	
Waar moet ik op
letten als ik een goede
zonnebril zoek?
A Kies een zonnebril met
goede UV-bescherming
en bij voorkeur voor
een bril met met polariserende glazen. Deze
glazen houden schadelijke
UV-straling tegen en neutraliseren ook hinderlijke
schitteringen door de
weerkaatsing van de
zon op sneeuw. U krijgt
hierdoor een helderder
en scherper beeld.
V	
Hoe kunnen getinte en
glazen met kleurverloop
de ogen beschermen?
A Bij Specsavers hebben we tal
van tinten om uw zonnebril
te personaliseren: grijs,
bruin, groen, roze, blauw en
geel. Elke kleur filtert licht
op eigen wijze, en sommige
houden ook meer licht tegen
dan andere. Sommige tinten
kunnen oogvermoeidheid tegengaan en het gezichtsvermogen in bepaalde situaties
verbeteren, zoals tijdens
het autorijden of bij zeer fel
licht.
Glazen met kleurverloop zijn verkrijgbaar in grijs, bruin en groen. Deze
glazen verlopen van donker boven
naar licht onder. Dit is optimaal voor
autorijden: als een voorruit houdt
de bovenkant de zon tegen, terwijl u
dankzij het lichte gedeelte onderaan
goed zicht hebt op het dashboard.

V
K Y L IE MINO GUE — 307 70539 — 1 49 E U R

M
TH SU N 4 2 — 3080 0250 — 209 E U R

M
GANT — 30800281 — 209 EUR

WIST U DAT
van bijna elk montuur
ook een zonnebril kan
worden gemaakt?
V
M ARC JACOBS S U N 10 — 308001 82 — 2 39 EUR

MARC JACOBS 04 —30768666 — 2 39 EUR

S P E C S AV E R S
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GA VOOR DE LOOK

PARTY
TIME!
M

TITA N IU M 1 1 3 — 32 259537 — 209 EU R

De dagen worden korter en
donkerder. En dus komen
de feestdagen steeds
dichterbij! Laten we de
feestdagen volop vieren
met familie en vrienden en misschien ook met een
zwarte bril uit de Partycollectie 2021.

M

M

MARC JACOBS 04 — 30768666 — 2 39 EUR

H U G O BOSS - H G 1 3 — 3079 124 4 — 209 EU R

PAK AAN!

Of het nu zakelijk is of feestelijk,
een pak staat altijd goed. En met
een coole zwarte bril maakt u
het plaatje helemaal af.

M

V

TIG ER OF SW EDEN - TOS 6 027
307 3535 4 — 209 E UR

S P E C S AV E R S ,
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Een kleine
zwarte bril

Net als de befaamde Little Black
Dress is een zwart montuur een
onmisbaar en tijdloos element in een
complete garderobe. Met een zwarte
bril creëert u in een handomdraai een
elegante, zakelijke look of anders een
klassieke outfit voor elke dag.

V
M A RC JACOBS 19 — 30768857 — 2 39 EUR

V
K A R E N MI LLEN - KM 12 8 — 30827 31 8 — 1 79 EUR

MARC JACOBS 24 — 3082651 9 — 2 39 EUR

M A RC JACOB S 04 — 3076 86 6 6 — 239 E U R

V

S P E C S AV E R S ,
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DAY 19 — 3076 8 574 — 1 79 EU R

V

V

Glitter en
glamour
Niets straalt meer 'party' uit dan
een beetje (of juist veel) glitter. Een
zwart montuur komt perfect tot
zijn recht in een kleurrijke outfit
en laat zich goed combineren met
sieraden en accessoires.

S P E C S AV E R S
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KIDS CORNER

Hoe komt u er achter of uw
kind een bril nodig heeft?
Terug naar school, terug naar normaal. Een frisse start, maar ook hét
moment om te achterhalen of de jongere gezinsleden problemen met
hun ogen hebben gekregen. Oogspecialist Specsavers geeft u tips om
het gezichtsvermogen van uw kind in de gaten te houden.

T

erug naar school betekent
een frisse start, een gestructureerd dagelijks leven, en alle vrienden weer
terugzien. Het is in veel
opzichten een plezierige
overgang, maar ook eentje die de mogelijke negatieve
gevolgen van teveel schermtijd
tijdens de vakantie of lockdown
aan het licht kan brengen. Toch
wordt dit vaak over het hoofd
gezien. Kinderen staan zelden
stil bij hun gezichtsvermogen of
melden het niet als er iets mis is.
Hier leest u een paar tips van
oogspecialist Specsavers, waar
u als ouder aandacht aan kunt
besteden.
Concentratieproblemen
Kinderogen zijn niet gebaat
bij (te) veel schermtijd, omdat
hun gezichtsvermogen nog niet
volledig is ontwikkeld. Vaak
en lang turen naar een scherm
kan gevolgen hebben voor het
gezichts- en concentratievermogen. Dit kan van invloed zijn
op het leren in de klas en ook op
het spelen met andere kinderen.

Houd het gezichtsvermogen van uw kind
nauwlettend in de gaten

WAAR KUNT U OP
LETTEN?

De meeste kinderen laten hun ogen controleren door het
consultatiebureau of de schoolarts terwijl ze opgroeien.
Als u vermoedt dat uw kind steeds slechter begint te zien,
is het absoluut noodzakelijk om zijn of haar ogen nader te
laten onderzoeken. Vooral wanneer één of beide ouders
lijdt aan (hoge) bijziendheid. Afhankelijk van de leeftijd van
uw kind kan het onderzoek worden uitgevoerd door een
oogarts, een optometrist of een opticien.

Door te veel dichtbij te kijken
lopen kinderen bovendien meer
kans om later bijziendheid te
ontwikkelen.
Kinderen met visuele problemen voelen zich tegen het einde
van de schooldag vaak moe. Het
draait echter niet alleen om het
goed kunnen zien van het (digitale) bord op school. Ook op het
schoolplein, bij het spelen met
andere kinderen of bij naschoolse activiteiten is het belangrijk
om goed te kunnen zien. Is het
zichtvermogen van kinderen

Kinderen vinden het soms
moeilijk aan te geven dat er
iets niet in orde is; ook als
het gaat om hun gezichtsvermogen. Dit maakt het voor
ouders lastig om de juiste
maatregelen te nemen.
Let op de volgende signalen
als u vermoedt dat uw kind
minder goed begint te zien.
Uw kind...
houdt het boek dicht bij het
gezicht en knippert tijdens
het lezen veel met de ogen

niet optimaal, dan kunnen zij
hun leeftijdsgenootjes vaak
maar moeilijk bijbenen.

 it dichter bij het scherm
z
dan voorheen, als hij tv kijkt
of achter de computer zit

Neem pauzes en zoek de
buitenlucht op
Voor een gezonde groei van
kinderogen wordt geadviseerd
na 20 minuten schermtijd een
pauze van 20 seconden in te lassen en 2 uur per dag buiten bezig
te zijn. We raden verder aan om
altijd een minimale afstand van
30 centimeter tot het (beeld)
scherm aan te houden.

wrijft vaak in de ogen
 laagt over hoofdpijn of
k
voelt zich extra moe na een
dag op school
 oudt een hand voor één
h
oog om zich op iets te
concentreren
 raait zijn/haar hoofd zodat
d
hij/zij maar met één oog
naar iets kijkt

ME & MINI ME
Kinderen doen graag volwassenen na. Dat kan met onze
Mini Me-brillen, een collectie
kindermonturen die naadloos
aansluit bij de populaire modellen voor volwassenen.
LI NKS ( KI ND E R E N):
KIDS 1 01 — 308 8078 8 — 89 E U R
R EC H TS ( VOLWAS S E NE N):
F ER N — 32 26168 4 — 209 E U R

S P E C S AV E R S

19

AUGUST US 2021

LEVEN MET LENZEN

B

Contactlenzen
voor alles wat
u wilt doen

ij Specsavers zijn
we absoluut weg
van brillen, maar
ook contactlenzen
dragen we een
warm hart toe.
Contactlenzen geven een gevoel van vrijheid,
of u ze nu elke dag draagt of
alleen maar af en toe. Ze zijn
perfect als u graag sport en
stevig aan de slag gaat, als u
graag kookt maar een hekel
hebt aan beslagen brillenglazen, of als u er gewoon eens
anders uit wilt zien.

Met contactlenzen krijgt u meer
bewegingsvrijheid, of u nu sport, kookt
of gewoon eens voor een andere
look wilt gaan. Specsavers heeft een
groot assortiment contactlenzen voor
alle soorten levensstijlen en sterktes.
Misschien is het tijd om ze eens te
proberen?

S P E C S AV E R S

Nooit eerder contactlenzen gedragen?
Beginnen met contactlenzen kan een beetje
spannend zijn. Geen punt!
Wij hebben deze lijst met
do's en don'ts speciaal voor
u samengesteld, om uw ogen
gezond en vrolijk te houden
bij het dragen van contactlenzen.
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VOORDELEN
VAN EEN
ABONNEMENT
We weten hoe
irritant het is om 's ochtends uit bed te stappen
en erachter te komen
dat uw laatste doosje
lenzen leeg is. Met een
abonnement op contactlenzen hoeft u zich
daar nooit meer zorgen
over te maken. U krijgt
uw contactlenzen om de
3 maanden automatisch thuisbezorgd. Als
abonnee op contactlenzen kunt u meteen ook
profiteren van een paar
prachtige voordelen:
Elke twee jaar een
gratis bril
Elk jaar een gratis
controle en oogmeting
Gratis thuisbezorging

EASYVISION® LINARIAL
Voordelen:
Uitstekend zicht met de nieuwste
technologie.
Ultiem comfort.
Het gemak van daglenzen die u niet schoon
hoeft te maken.
Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid.
UV-bescherming
Nu ook verkrijgbaar: linarial multifocaal

Multifocale contactlenzen zijn
ontworpen om aan al uw visuele
eisen te voldoen. Ze zijn geschikt
voor meerdere afstanden tegelijk
op één lensoppervlak. Zodoende
kunt u gemakkelijk schakelen
tussen dichtbij en verder weg
kijken.

DE DO'S
EN
DON'TS
VAN
LENZEN
DO:

Vrolijk kijken naar
het scherm
Vandaag de dag besteden we enorm veel tijd aan het turen
naar telefoonschermen, tablets, laptops en televisies: een
behoorlijke aanslag op de ogen.
Knipperen is de natuurlijke manier om uw ogen schoon
en vochtig te houden. Maar als u de hele dag naar een
scherm tuurt - vooral wanneer u zich concentreert - gaat u
vanzelf minder knipperen. Dit kan leiden tot:

TIPS OM UW
OGEN
TE BESCHERMEN
BIJ HET GEBRUIK VAN
CONTACTLENZEN EN
BEELDSCHERMEN

 ebruik oogdruppels
G
om uw ogen vochtig en
ontspannen te houden

• Droge, jeukende, rode of geïrriteerde ogen

 tap elke 20 minuten
S
eventjes weg van het
scherm en kijk gedurende 20 seconden naar iets
anders dat tenminste 6
meter van u verwijderd is.

• Onscherp zicht
• Vermoeide ogen

 as en droog uw
W
handen voordat u met
uw lenzen aan de slag
gaat.
 iest u voor maandK
lenzen, maak uw
lensdoosje dan elke
dag schoon.

Doe
uw lenzen in,
voordat u oogmake-up aanbrengt.
 la geen controle over.
S
We laten u weten
wanneer het weer
tijd is.
 aak een afspraak als
M
u problemen ondervindt.

Maak er een gewoonte
van om veel en intensief
te knipperen - daardoor
blijven uw ogen en contactlenzen vochtig
 rink veel water om
D
gehydrateerd te blijven
 eeft u last van droge,
H
pijnlijke of geïrriteerde
ogen? Maak dan een
afspraak bij een optometrist.

DON'T:
Gebruik nooit kraanwater om uw lenzen
af te spoelen, schoon
te maken of in te
bewaren.
Negeer 't nooit als
uw lenzen niet lekker
zitten.
Draag uw lenzen nooit
langer dan aanbevolen.
Gebruik de lenzenvloeistof in uw lenzendoos nooit opnieuw.

S P E C S AV E R S
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HOREN

HÈ?
WAT
ZEG
JE?

H

eel geleidelijk wordt ons gehoor minder,
vanaf het dertigste jaar al. We hebben er
in eerste instantie geen erg in wanneer
we minder goed gaan horen. Ruim 1,3
miljoen Nederlanders hebben matige
tot ernstige gehoorproblemen. Vaak gaat
het hierbij om slechthorendheid door
het ouder worden; dat is dan ook de meest voorkomende oorzaak van gehoorverlies bij mensen
boven de 50 jaar.
Hoge tonen vallen vaak als eerste weg. Het kan
ook zijn dat iemand een gesprek in een rumoerige
ruimte moeilijk kan volgen, de tv steeds harder
zet of niet meteen hoort vanuit welke richting een
auto komt. Dit zijn vaak de eerste signalen. Welke
geluiden hoort u als eerste niet meer?
• Fluitende vogels
• Deurbel
• Een telefoon die overgaat
• Ritselende bladeren buiten
• Het piepje van de vaatwasser
• Richtingaanwijzer in de auto
Sociaal isolement
Mensen ervaren nog al eens een drempel om een
hoortoestel te nemen. En dat is jammer. Uitstelgedrag kan namelijk grote persoonlijke gevolgen
hebben op uw sociale leven en werk. De één mijdt
feestjes, omdat hij in het geroezemoes de snelle
grappen niet meer volgt. De ander waagt zich niet
meer in het verkeer, omdat hij de verkeersgeluiden
niet meer hoort. Thuis kan er onbegrip ontstaan
als iemand continu vraagt: ‘Wat zeg je?’ Een sociaal
isolement, vermoeidheid, depressieve gevoelens
en stress liggen dan op de loer. Het is dus belangrijk om tijdig hulp te zoeken.
Een hoortoestel als gadget
Hoortoestellen zijn al lang niet meer van die grote
beige apparaten die voortdurend piepen. Er zitten
nu tal van technische snufjes in. Denk aan onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen, hoortoestellen die u met uw telefoon bedient of waarmee
u muziek kunt streamen. Het assortiment van
Specsavers bevat toestellen voor alle soorten
gehoorverlies én met de nieuwste technologieën,
binnen de basisverzekering.
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3 TIPS VAN DE
AUDICIEN
 aak gehoorverlies
M
bespreekbaar
Toon begrip en compassie
als iemand in uw omgeving
minder goed hoort. Het
uiten van irritaties zorgt
er waarschijnlijk voor,
dat de ander zich verder
terugtrekt. Neem uw naaste
mee in een gesprek, zodat
hij of zij zich openstelt voor
een oplossing. Zorg dat u
niet degene bent die vertelt
waar de schoen wringt,
maar dat uw naaste zelf tot
die conclusie komt. Hebt u
het gevoel dat uw naaste
openstaat voor een bezoek
aan een audicien, stel dan
voor om er samen naartoe
te gaan.
 ebruik geen wattenstokG
jes in uw oren
Hoewel vaak gedacht
wordt dat wattenstokjes de
oren goed schoonmaken,
brengen ze vooral schade
toe. Vuil wordt maar deels
verwijderd uit het oor. Het
meeste duwt u juist nog
verder uw oren in.
 escherm uw oren
B
Gebruik gehoorbescherming
bij festivals, concerten,
sportevenementen en op
andere plekken, waar het
geluid te hard is.

S P E C S AV E R S ,

23

AUGUST US 2021

De mooiste brillen

beginnen met een
uitgebreide oogmeting
door een van onze
gediplomeerde opticiens
Maak een afspraak op specsavers.nl
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