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Ontspannen ogen
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in een digitale wereld

De manier waarop we naar de wereld kijken is veranderd: veel
mensen kijken tegenwoordig wel zo’n 8 tot 10 uur per dag op
beeldschermen.

Nieuw bij Stutvoet Optiek

Maui Jim

Het van origine Hawaiaanse merk is vernoemd
naar het eiland Maui.
De Maui Jim zonnebrillen hebben door de Polarized Plus
techniek een uitzonderlijk helder en kleurrijk zicht. De glazen
hebben allemaal een uitstekende bescherming tegen UVstraling, storende verblinding en lichtweerkaatsing. De
kleuren blijven natuurgetrouw waarbij de contrasten goed
zichtbaar blijven. U heeft een betere gezichtsscherpte en door
de gepolariseerde glazen voorkomt u verblinding.
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Dit veelvuldige schermgebruik kan digitale oogstress veroorzaken.
Symptomen als geïrriteerde ogen, wazig zicht en hoofdpijn kunnen
zelfs al na twee uur optreden. Wanneer er veel tussen verschillende
apparaten wordt gewisseld, kan dit nog meer negatieve gevolgen
hebben omdat de ogen geen tijd krijgen om te ontspannen. Stutvoet
Optiek biedt sinds kort Sync III glazen die speciaal zijn aangepast
aan de manier waarop brildragers tegenwoordig hun ogen
gebruiken.

ACTIE

De Maui Jim zonnebrillen zijn ook op sterkte leverbaar.
Kom langs en vergelijk ze en u zult geen andere zonnebril
meer willen dragen.
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Anne & Valentin
De ontwerpers van Anne & Valentin zijn ontwerpers met
een duidelijke visie voor ogen: monturen ontwerpen voor
het dagelijkse leven, die perfect passen bij de persoon
die ze draagt. De collecties tonen fraaie, eigenzinnige en
opvallende monturen.
De monturen van Anne & Valentin hebben een zeer goede
mix van vernieuwende vormen, materialen en duidelijke
kleuren voor de mens die helemaal zichzelf wil zijn.

Widex TV PlayTM

Uw mooiste tv-momenten verdienen het beste geluid
Met WIDEX TV PLAY™ kunt u van een uitstekend TV-geluid genieten met uw hoortoestellen.
Of u nu het laatste nieuws wilt horen, of wilt ontspannen met een film, TV-PLAY™ streamt
het geluid in stereo direct naar uw hoortoestellen.
Regel zelf wat u hoort - met uw smartphone
Met de gebruiksvriendelijke app kunt u zelf het volume
van het TV-geluid balanceren met de geluiden en
gesprekken om uw heen - of u kiest uitsluitend voor het
geluid van de TV. U bepaalt wat u wilt horen.
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Ørgreen Quantum brillen
Ørgreen staat bekend om zijn innovatieve brillen en
hoogwaardige materiaalgebruik.
De 3D geprinte brillen van Ørgreen zijn ultralicht door het
gebruik van nieuwe materialen en technieken. De bril is
gemaakt van polyamide wat net zo licht is als titanium en het
is tevens een comfortabel en sterk materiaal. De Quantum
brillen zijn leverbaar in vele kleuren en zo voegt de bril
karakter en levendigheid toe aan uw gezicht.
Kom gerust lang om de vooruitstrevende Quantum collectie
van Ørgreen te bekijken en passen.
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*Deze aanbieding is alleen geldig van 1 t/m 31 mei 2019
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