Porquè renovar os
seus óculos?
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Alteração da
sua
visão:
1

A prioridade para renovar os óculos
tem de ser sempre a melhoria da
sua qualidade visual, compensando de
forma precisa os defeitos refrativos que o
utilizador possa ter: miopia, hipermetropia,
astigmatismo, presbiopia.

Não espere pelo aparecimento
dos sintomas que avisam de
que está a perder qualidade de
visão. Antecipe-se e faça uma revisão
visual pelo menos uma vez por ano.

Deterioração:
2

Embora hoje em dia os óculos
sejam fabricados em materiais de alta
resistência e durabilidade, o seu uso é
diário e têm uma vida limitada.

Em qualquer caso,
cuide dos seus óculos:
verá melhor e será mais
bem visto!
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Atualmente, os óculos também
são um complemento muito importante
no nosso visual, que marca a nossa
personalidade. Os estilos, designs,
formas e cores mudam de uma
temporada para outra, e é normal que
uma pessoa decida mudar de modelo
simplesmente porque o que tem se
tornou antiquado.

Seja qual for a razão que o leve a
renovar os seus óculos, tenha sempre
em consideração que os óculos são
artigos de primeira necessidade:

Adquira os seus óculos
com todas as garantias
só em estabelecimentos
de ótica!
pergunte-nos,

somos o seu ótico
www.visionco.pt
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Estojo protetor
resistente: Quando
não usar os óculos
guarde-os no seu
estojo. Assim,
estarão protegidos
dos contratempos do exterior,
como as quedas. E sempre com a
armação para baixo!
Evite o calor excessivo: Nunca
coloque os óculos ao lado de uma
fonte de calor ou a pleno sol, já que
corre o risco de que se deformem!
Lave os óculos: com água morna e
sabão, e seque-os com um pano limpo
e suave de algodão. Nunca esfregue
as lentes com trapos ou lenços de
papel, já que as pode riscar. Também
pode recorrer a produtos especiais
que lhe oferecemos na ótica:
Sprays de limpeza.
Panos de limpeza. Limpe os seus
óculos todos os dias com o pano.
Uma lente suja implica perda de
qualidade visual.
Feche os óculos quando os tirar! E
faça-o com as duas mãos. Se tirar os
óculos só com uma estará a exercer
toda a força sobre a mesma haste, e
com o tempo a armação deforma-se.
Ajuste:
Faça-nos
uma
visita
semestral, nós revemos e regulamos
os seus óculos conforme as suas
necessidades.

