ADVERTORIAL

EEN 100% GEPERSONALISEERD MULTIFOCAAL BRILLENGLAS

EEN REVOLUTIE IN KIJKCOMFORT “MULTIFOCAAL 2.0”
Als je voor het eerst een bril krijgt met
multifocale brillenglazen dan heb je het
idee dat de wereld om je heen beweegt.
Je kunt duizeligheid ervaren en hoofdpijn
krijgen. Allemaal redenen waar je niet op
zit te wachten. Je kunt eigenlijk maar niet
wennen aan die multifocale brillenglazen en
zo verdwijnt de bril in de la. Met de nieuwe
multifocale brillenglazen genaamd Myself, is
dit allemaal verleden tijd.
Wiegand Bruss Optiek in
IJsselstein mag zich de eerste winkel in Nederland
noemen die Myself mag
verkopen. Eigenaar en optometrist Paul van Grootheest
is altijd bezig om te kijken
hoe het beter en anders kan
op het gebied van zicht. “Een
mooie bril is altijd fijn, maar
een goed zicht zonder lange
gewenperiode is nog fijner.”
Paul is erg actief als het gaat
om het zorgen voor je ogen.

Myself
Geen mens is hetzelfde.
Dus ook de ogen niet. Het
ene oog is zelfs de andere

Myself:
natuurlijk, stabiel en
kristalhelder zicht
niet. De nieuwe multifocale
brillenglazen met de naam
Myself zijn 100% gepersonaliseerde brillenglazen. Dit

Uitgebreide oogmetingen zijn dé basis van de oogzorg die Wiegand Bruss Optiek biedt. Inmiddels is een nieuwe derde
ruimte voor de oogmetingen in gebruik genomen.

biedt veel comfort voor de
brildragende mens. Doordat

Anhar al Khamisi is een van de vier optometristen van Wiegand Bruss optiek die oogmetingen verricht. “Met de modernste technieken voor een optimaal resultaat.”

de bril op maat is gemaakt,
heb je veel minder tijd nodig
om te wennen. Het is een
op maat gemaakt glas voor
specifieke en individuele behoeftes. En door de speciale
bewerking van het glas heb
je een natuurlijk, stabiel en
kristalhelder zicht. Je kunt
makkelijk scherpstellen en
uitstekend de afstand van
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objecten waarnemen, diepteperceptie. Door de brillenglazen op een bepaalde
manier te slijpen, is het de
oplossing voor de digitale
wereld waar wij in leven.
De smartphone en tablets
zijn namelijk niet meer weg
te denken uit ons dagelijks
leven.
Oogmeting
Geen goede oogmeting,
geen goede brillenglazen.
Een goede oogmeting is van
cruciaal belang. Laat je ogen
opmeten door een optometrist. Optometrist is een geregistreerd beroep. “Je hebt
je bril zeker 16 uur per dag
op,” geeft Paul aan. “Een bril
is een belangrijk product in
het dagelijkse leven.” Zorg

Maak een afspraak via
www.wiegandbruss.nl/afspraak.

ACTIE Ipad mini
Kies jij voor Myself brillenglazen? Dan
maak je kans op één van de 3 nieuwste
iPad mini’s die we gaan verloten. Deze actie
loopt tot en met november. Maak een leuke
‘myselfie’ en stuur deze in naar: info@wiegandbruss.nl.
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Bel of kom langs voor het maken van een
afspraak! En wie weet geniet jij straks van een
helder zicht en geniet jij van een iPad mini.
De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en aanbiedingen. * Vraag naar de voorwaarden.

