SYNSINDTRYK

RÅD & VEJLEDNING

HVORFOR HAR JEG LETTERE VED AT LÆSE
NÅR SKRIFTEN ER STØRRE?

Synet er en vigtig faktor, når der tales
livskvalitet.

Belysning og skriftstørrelse spiller en væsentlig
rolle for synet. Optikeren tilbyder mange løsningsmuligheder, der kan gøre hverdagen nemmere.

Selv en lille synsforbedring kan være med til at
gøre hverdagen nemmere og sjovere.

Hos et ungt øje fungerer synsprocessen optimalt,
såfremt der ikke er medfødte bygningsfejl. I løbet
af livet forandrer øjet sig. Zillarmusklen bliver
slappere, linsen bliver sløret og nethinden bliver en
smule porøs.

Der er meget hjælp at hente, når det gælder
synet. I Danmark har vi højtuddannede, autoriserede optikere til at hjælpe dig. Optikeren
samarbejder med producenter af forstørrende
optik - hvilket resulterer i perfekte produkter til
forbrugeren.

At synet bliver dårligere med alderen er helt
normalt. Det mærker man fra ca. 45-års alderen

SPØRG FAGMANDEN

Endvidere stiger et menneskes lysbehov, f.eks.
behøver en 60-årig ca. 15 gange mere lys end en
10-årig, for at opnå den samme effekt
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- det perfekte lys som synshjælp
Lad din optiker hjælpe med at vælge den lysfarve, der
passer bedst til dig.
Nemt at justere - metalreflektor i skærmen giver
regelmæssig, flimmer-fri belysning.

Forhandles hos

Easy Vision - et Wellness koncept

LÆS & SKRIV

TV & HOBBY

Den ideelle lyslup til læsning
af f.eks. avisartikler og
fjernsynsprogrammer.

UDE & HJEMME
Forstørrelse

powerlux

med lys

Forstørrelse 2,2x eller 3,6x

makrolux

Oplev TV’et dobbelt så stort.
Se afslappet på afstand med indstillelig skarphed

Stor forstørrelse kombineret med LED lys giver en afslappet
læsning gennem længere tid. Nem at bruge - slukker selv ergonomisk greb - blændfri - 2 lysfarver. 3,5x , 5x og 7x..
Praktisk etui medfølger
mobilux

Plads til at skrive
Glider nemt henover
kryds og tværs eller
postkort

Læs de mindste detaljer - både
ude og hjemme. Praktisk etui.

MaxTV

Fra 3x til 12,5x forstørrelse
scribolux
easyPOCKET
Stort synsfelt - ensartet og blændfrit lys - 2,8x forstørrelse

Labo Clip

Til krævende detaljer

Småt kan nemt blive stort!

Specielt til brillebærer

3x og 4x forstørrelse
wellnessPROTECT
Forsatslup til hobby og arbejde.

maxdetail clip
Begge hænder frie - 2x forstørrelse - arbejdsafstand ca. 40cm

Nemt at sætte på egen brille. Begge hænder er frie til
håndarbejde. Behagelig arbejdsafstand.
Fåes i flere forstørrelser.

Beskytter mod solens skadelige
stråler - reducerer blænding og
forhøjer kontrasten - også foroven
og på siden. Flere farver , der kan
anvendes i trafikken om dagen.

