Verantw. Uitg. Optiek Geertrui

van zaterdag

zetten wij alle
contactlenzen in
de kijker, en kan
je met al je vragen
terecht bij ons. We
organiseren ook een
gratis testmoment!

26/03
02/04
G R AT I S
t.e.m. zaterdag

OOGOPMETING
EN PROEFLENZEN
Enkel op afspraak.

Week van de
contactlens
Ben je die aangedampte glazen beu bij
het dragen van een bril en mondmasker?
Al eens aan een contactlens gedacht?
Draag je al lenzen maar zitten ze
tegenwoordig niet meer zo comfortabel?
Snel last van geïrriteerde of jeukende ogen?
Zie je de kleine lettertjes wat wazig?
Al eens gehoord van multifocale lenzen die je
opnieuw laten scherp zien op alle afstanden?
Last van hooikoorts?
Schakel dan tijdelijk over op daglenzen.
Ben je een sportief iemand?
Met lenzen heb je een beter zicht en presteer
je beter!

Wettersestraat 8, 9260 Wichelen
09 366 00 31
Openingsuren :
Dinsdag - Vrijdag: 09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30
Zaterdag: 09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00
W W W. O P T I E K G E E R T R U I . B E

D A’ S A L 2 5 J A A R
GOED GEZIEN

Etnia Barcelona

Etnia Barcelona

Victoria Beckham

Liu Jo

Liu Jo

Caroline Abram

Tom Ford

Het perfecte zonneglas voor al uw
activiteiten!

tot

-50 %

Odette Lunettes

Of u nu een correctie nodig heeft of
niet, uw zonnebril beschermt u tegen
schadelijke zonnestralen!
We helpen u kiezen uit een breed en
trendy assortiment aan kleuren.
Vraag ook naar onze gepolariseerde
glazen. Gepolariseerde glazen geven
vermindering van schittering, verhogen
het visueel comfort, verbeteren het
contrast en geven een verhoogde
kleurwaarneming!
Ook voor kinderen is een degelijke
zonnebril belangrijk! We hebben een
ruime keuze aan kinderzonnebrillen.

OP ZONNEGLAZEN
OP STERKTE

Victoria Beckham

Odette Lunettes

Tom Ford

Etnia Barcelona

We zijn er klaar voor! En nu nog de

...

