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Meer zien. Meer leven.

Ik heb voor Varilux Center gekozen omdat ik als klant
weiger om zomaar herleid te worden tot het cijfertje van mijn
visuele correctie. Voor mijn Varilux Center opticien ben ik ook
veel meer dan een nummer. Hij ziet me zoals ik ben: een actieve
vrouw met passies, prof aan de universiteit tijdens de week en
kampioen rallyrijden in het weekend. Hij weet dat deze twee
heel uiteenlopende activiteiten veel nauwkeurigheid eisen en
dat ik zowel van dichtbij als veraf heel goed moet zien. Toekijken
hoe de eerste tekenen van ouderdomsverziendheid het roer
overnamen? Geen sprake van! Maar mijn kostbaar zicht in de
bekwame handen van mijn Varilux Center opticien plaatsen?
Dat wel! Met dank aan zijn uiterst performant meettoestel, dat
mij gepersonaliseerde glazen waarborgt: van een ongeziene
nauwkeurigheid, met het hoogst mogelijke comfort in alle
omstandigheden en aangepast aan mijn levensstijl. Met dank
aan zijn waardevol advies, waardoor ik mijn visuele gezondheid
bescherm en ook geniet van een uitgebreide uitrusting aan
een interessante prijs. Zo sta ik even scherp als mijn studenten
tijdens de les, en voel ik me veilig achter het stuur van mijn
snelle rallywagen. En met dank aan de constante technologische
innovatie, die het mogelijk maakt om mijn leeftijd te vergeten,
en te doen vergeten. Want in de ogen van mijn Varilux Center
opticien ben ik veel meer dan een nummer. Daardoor geeft hij
me een kostbaar geschenk: meer zien en meer leven.
Ons boegbeeld laat jullie in goede handen achter, zij die dit
magazine maakten, boordevol advies om je visuele gezondheid te
versterken. We zien jullie graag terug in de volgende reclamespot
van Essilor, binnenkort op alle schermen… Met de juiste
beschermende brillenglazen, dat spreekt voor zich!
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“Mijn maten?
+ 0,75 aan ieder oog,
en dan?”
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MEER KIJKVOLUME
BINNEN HANDBEREIK

DANKZIJ DE XTEND-TECHNOLOGIE
ZIET U MOEITELOOS ELK DETAIL.

#1

PROGRESSIVE
LENS
MERK PROGRESSIEVE
*
GLAZEN WERELDWIJD
BRAND
WORLDWIDE*

* Wereldwijd het meest verkochte merk van progressieve glazen, volgens de marktberekeningen van Essilor. © Essilor International - January 2017 - Essilor®, Varilux®, Varilux® X series™ and Xtend™ are trademarks of Essilor International. Frames: LAFONT, Face A Face, Société des Lunetiers™.

OMDAT ELK DETAIL IN UW LEVEN BELANGRIJK IS

#

GEPERSONALISEERDE BRILLENGLAZEN
“Dankzij mijn
gepersonaliseerde
Varilux® brillenglazen
voel ik me nooit te oud
voor mijn passies.”

Een glas op mijn

(visuele) gezondheid!
— Enkel een Varilux Center opticien is in staat om mij gepersonaliseerde brillenglazen aan
te bieden, aangepast aan zowel mijn zichtproblemen als mijn levensstijl.
Dankzij een hoogtechnologisch meettoestel stemmen ze overeen met de manier waarop ik
naar de wereld kijk. MIJN brillenglazen. —
Tekst Miriana Frattarola • Foto Varilux ®

Polijsten: het glas wordt volledig transparant en verkrijgt

Ik ben nogal perfectionistisch, ik hou kan kicks, en
ik weiger om mijn passie voor het surfen op te geven onder
het mom dat ik geen 20 meer ben! Uiteraard heb ik brillenglazen nodig die een perfect visueel comfort waarborgen, waar ik me ook mee bezighoud. Daarom vertrouw ik
op mijn Varilux Center opticien en zijn magisch toestel,
Visioffice. Dit klein technologisch wonder voert hypersnel metingen met een ongeziene precisie uit. Op basis
van video’s van mijn gelaat en kijkbewegingen analyseert
de machine het apparaat de kijkhoeken en de -afstanden
in real time om het natuurlijk postuur van mijn hoofd na
te gaan (tot op een tiende millimeter en -graad nauwkeurig). De exacte positie van mijn ogen wordt in 3 dimensies
gemodelliseerd om mij een volledig gepersonaliseerd brillenglas te bieden. Dankzij de visuele en vocale instructies
op het scherm kan ik het meetproces stap voor stap volgen
en de extreme precisie ervan met eigen ogen vaststellen.
Ik zou bijna vergeten dat ik een bril draag!

zijn aangepaste optische eigenschappen.
Om het glas vervolgens verder te optimaliseren kan het
speciale behandelingen ondergaan om het kraswerend,
water- en vuilafstotend of antireflecterend te maken.
Daarbovenop, kan er ook een beschermingslaag toegevoegd worden tegen schadelijk blauwviolet licht, of een
hydrofiele laag om het glas antidamp te maken... Doorgedreven controles tijdens en tot op het laatste moment
van het productieproces verzekeren dat het glas in alle
opzichten voldoet aan de bestelling en we zijn klaar!
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Het aantal categorieën corrigerende
brillenglazen op de markt.

Unifocale glazen zijn bestemd voor de meest
courante zichtafwijkingen (bijziendheid,
verziendheid en astigmatisme), en bezitten
over hun gehele oppervlak dezelfde sterkte.

Hoe worden mijn brillenglazen
GEMAAKT?

Bi- en trifocale glazen worden gebruikt
bij ouderdomsbijziendheid en speciale
zichtafwijkingen, en hebben verschillende
corrigerende zones (nabij-, intermediair en
verzicht). Ze zien er niet erg mooi uit, en
worden vandaag de dag bijna allemaal
vervangen door de 3de categorie, namelijk
progressieve glazen.

Op basis van mijn voorschrift laat mijn opticien de brillenglazen maken in het laboratorium door ingenieurs
die vertrekken van een reeds vooraf half-afgewerkt glas
- dat vooraf enkel aan de voorzijde een correctie heeft om mijn eigen volledig persoonlijk glas te maken. Na een
voorbereidingsfase ondergaat dit verschillende operaties:
Voorbereidend slijpen: om overeen te komen met de
gevraagde diameter.
Voorbewerken: de oppervlakken en nodige krommingen
worden geslepen i.f.v. de noodzakelijke correctie.
Gladmaken: het oppervlak wordt optimaal verfijnd.

Deze hebben ook verschillende correctiezones,
maar die zijn vloeiend begrensd, voor
een zachte overgang en een maximaal
draagcomfort.
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MIJN OGEN EN MIJN VOEDING

Geef je ogen

goed de kost!
— We weten zo ongeveer uit het hoofd

welke voedingsmiddelen allergieën
veroorzaken of ons spijsverteringsstelsel
ontgiften, wat je moet eten tegen harten vaatziekten of te veel cholesterol.
Maar wie weet hoe voeding de gezondheid
van onze ogen kan ondersteunen en
sommige ziektes helpt voorkomen?
Focus op goed eten en goed zien! —

B e ri c ht aan d e
Z O ETEK AU WEN
Wist je dat suiker ook heel
slecht is voor je ogen?

Tekst Miriana Frattarola • Foto Varilux ®

Als je bloed te veel suiker
bevat, verhoogt het risico
op oogweefselletsels. Hou dit
in je achterhoofd wanneer je
weer een oogje laat vallen
op een lekker stuk taart!

Zou er echt een link zijn tussen onze voeding
en onze visuele prestaties? Dat is alleszins het besluit
van verschillende onderzoeken die sinds twintig jaar
overal ter wereld werden uitgevoerd. Nadat ze in de
samenstelling van het oog verschillende beschermende
voedingsstoffen identificeerden (bv. vetzuren en een
aantal vitaminen), gingen de onderzoekers over tot het
bewijzen van de rol van voeding in de visuele gezondheid.
Daar kwam geen wondermiddel uit, maar wel goed
nieuws: de voedingsmiddelen die onze ogen deugd doen,
staan ook onze smaakpapillen aan. Reden te meer om ze
elke dag op het menu te zetten.

In de categor ie Vitamine C: sinaasappel, perzik,

mango, papaja, kiwi, ananas, zwarte bessen, blauwe
bessen, sesamzaad, pompoenpitten, broccoli en rode
paprika. Hun antioxiderende eigenschappen remmen
de vermindering van de oogscherpte af, evenals
de voortgang van ouderdomsmaculadegeneratie
(LMD) en het risico op cataract.
In de categorie Vitamine E: pinda’s, amandelen,
hazelnoten, avocado, sardienen, tarwekiemolie, zonne
bloempitten en -olie. Zij zijn actief in de bescherming van
de oogcellen tegen de aftakeling door vrije radicalen.
In de categorie Vitamine D: harde kazen, eieren, boter,
haring, makreel, zalm en tonijn. Zij verminderen het
risico op LMD.
In de categorie Zink: runds- en kalfsvlees, kip, kalkoen,
oesters, zee- en rivierkreeft, krab en tarwekiemen. Wat
zij doen? Vitamine A van de lever naar het netvlies
brengen en zodoende melanine produceren, een
beschermend pigment.
En in de categorie Omega-3: zalm, haring, wijting, makreel,
forel, sardienen en gedroogde schaalvruchten. Verorber

Zeg me wat je eet EN IK ZAL
ZEGGEN HOE JE ZIET
Goed eten om goed te zien? Kinderspel. Geen vier, maar
zeven op een rij!
In de categorie Luteïne-Zeaxanthine: broccoli, kolen,
spinazie, savooikool, erwtjes, pompoenen, waterkers,
selder, maïs en eieren. Ze zijn rijk aan pigmenten met
antioxiderende eigenschappen. Ze voorkomen de
veroudering van het netvlies door de strijd aan te binden
tegen vrije radicalen, en absorberen tot 40% van het
schadelijke blauwviolet licht.
In de categorie Vitamine A/Betacaroteen: wortelen,
spinazie, savooikool, pompoenen, zoete aardappel en
kalfslever zijn belangrijk voor de goede werking van het
netvlies. Vitamine A speelt een rol in de transformatie
van het licht en de zenuwimpulsen die het visueel signaal
naar de hersenen moeten overbrengen, en bevordert de
aanpassing van de ogen in het donker.
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En hoe zi t
het MET
D I AB ETES ?
382 miljoen mensen in
de wereld lijden aan
diabetische retinopathie,
een van de eerste
oorzaken van blindheid
onder de 65 jaar.
Ter preventie raadt
de Franse Vereniging
voor Oftalmologie een
voedingspatroon aan met
een lage glycemie-index
en rijk aan antioxidanten,
met een dagelijkse variëteit
uit de 4 voedingsgroepen:
groenten & fruit, volkoren
granen, zuivelproducten
en vlees (vervangers).

“Om goed te zien,
moet je goed eten…
En niet enkel worteltjes!”
Eye Disease Study 2) onderzocht 5 jaar lang welke
voedingssupplementen het risico op LMD konden
verminderen. Bij deze ziekte takelt de macula af, een
klein gebied in het midden van het netvlies, met een
verlies van het centraal zicht als gevolg. De aandoening
treft meer dan een kwart van de zeventigjarigen en in
het bijzonder rokers en mensen in wiens familie de
ziekte voorkomt. LMD is de voornaamste oorzaak van
blindheid bij ouderen. Maar geen paniek! Een voeding
die rijk is aan omega-3, eventueel ondersteund met een
kuur op medisch voorschrift, kan het risico met 70%
doen dalen. Hoezo? Omdat deze vetzuren, met name
docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur
(EPA) – dat zich in DHA kan omzetten, massaal
aanwezig zijn in het netvlies, wat hun belang duidelijk
maakt. Verder werden ook lage hoeveelheden omega-3
vastgesteld bij patiënten met oogaandoeningen zoals
maculadegeneratie. Het advies kan niet duidelijker zijn:
laat geen dag voorbijgaan zonder leden van de omega-3
familie aan je tafel te nodigen!

ze regelmatig om je arendsogen langer scherp te houden.
Je ziet het met het blote oog, sommige voedingsmiddelen
scoren in verschillende categorieën. Reden te meer om
ze extra vaak in je maaltijden te verwerken. En onze
excuses aan wie een hekel heeft aan broccoli of haring!

Een kijkje op
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
De eerste bondgenoot van gezonde ogen is ons bord.
Geen enkel voedingssupplement zal ooit een gezond en
evenwichtig voedingspatroon vervangen. In geval van
vermoeidheid of als men moeilijkheden ondervindt om
aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheden van bepaalde
voedingsstoffen te komen, kan men echter wel beroep
doen op een voedingsdeskundige om eventuele tekorten
te overbruggen. Als je voor voedingssupplementen
kiest, ga dan voor producten die luteïne en zeaxanthine
combineren met antioxidanten van het type zink of
vitamine C en betacaroteen. Dat komt zo ongeveer
neer op een stuk kalfsvlees met broccoli en wortelen,
met oesters als voorgerecht en een exotische fruitsla als
dessert! De Amerikaanse studie AREDS2 (Age-Related
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MIJN OGEN EN MIJN VOEDING

Een exclusief
Varilux Center recept
Tartaar van herfstgroenten,
zalm, mango en Comté
Voor 4 personen
35 min + 15 min rusten
200 g zoete aardappelen
200 g butternut pompoen
200 g wortelen
1 sjalotje
1 rode paprika
1/2 mango
500 g extra verse zalmnoot
200 g Comté kaas
3 el sesamzaadjes
4 el zonnebloemolie
10 cl versgeperst sinaasappelsap
3 el hummus
3 el tarwekiemen
Kiemgroenten, bladpeterselie of waterkers
voor garnituur
4 el tarwekiemolie
zout, peper

S er ve e r t i p s

Perfect met gegrilde ananas of papaja. Snij het fruit
in lange, fijne repen. Bestrijk ze aan beide kanten met
honingsiroop (gekruid met vanillemerg). Plaats het fruit
op een bakplaat met bakpapier en bak 30 min in
de oven op 140°C. Draai het fruit 2 of 3 keer om.

Og e n T R O E F
Dit recept bevat enkel ingrediënten die rijk zijn aan
voedingsstoffen die essentieel zijn voor een goede
ooggezondheid. Gebruik heel verse producten voor
een optimale weldaad.

E n ke l e VAR IA NT E N

Vervang de zalm door een tartaar van kreeft, langoustines
of gekookte krab. Werk af met torentjes van gerookte
viseitjes, en dien op met een kiwi-chutney, een verse
avocadosalade met pompelmoessap en een trio van
kool (broccoli, romanesco en kale), zachtjes gestoofd
in boter (verrijkt met vitamine D).
Vervang de zalm door een tartaar van rauwe SintJakobsnootjes en de sesamzaadjes door geroosterde en
grof gehakte hazelnoten. Werk af met een scheutje truffelolijfolie en geef er een salade van rauwe spinazieblaadjes
bij, met hazelnootolie en geroosterde pijnboompitten.
Voor een kindvriendelijke maaltijd: vervang de zalm
door een ‘tartaar’ van gebakken kipfilet en werk af met
torentjes verse erwtjes, mimosa-eieren, baby maïskolfjes
en zoute popcorn.
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1. Schil de zoete aardappelen, de pompoen
en de wortelen en snij alles in kleine blokjes
(brunoise). Pel en versnipper het sjalotje.
Stoom alles samen gedurende 10 min.
De groenten moeten nog een beetje
krokant blijven. Laat afkoelen.
2. Verwijder de pitjes van de paprika.
Schil de mango en verwijder de pit.
Snij beiden in brunoise. Hak de zalm
fijn met een scherp mes. Snij de kaas
in piepkleine blokjes.
3. Rooster de sesamzaadjes lichtjes in
een droge koekenpan. Meng in een kom
de zonnebloemolie met het sinaasappelsap,
de hummus, de tarwekiemen, peper en zout.
4. Roer er alle rauwe en gestoomde
groenten onder, evenals de vis en de kaas.
Meng goed, dek af en laat 15 min rusten
in de koelkast. Dresseer de tartaar op
de borden m.b.v. een serveerring. Werk
af met kiemgroenten, bladpeterselie of
waterkers. Giet een streepje tarwekiemolie
rond de tartaar en dien op.

doorgaan TOT JE
SERIE is AFGELOPEN

EYES
WILL
NOT
TIRE
*

BRILLENGLAZEN VOOR EEN DIGITAAL LEVEN

© Essilor International - mei 2018 - Essilor® en Eyezen™ zijn handelsmerken van Essilor International. *Met Eyezen 0.4 brillenglazen
worden ogen niet moe, door de accommodatie bij gebruik op de korte afstand gedurende 20 minuten te compenseren.

MY DIGITAL LIFE

Goed zien in het

digitale tijdperk
— Onze ogen beleven zware tijden. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan beeldschermen

gekluisterd, geteisterd door het blauwviolet licht … Ze verdienen een aangepaste en efficiënte
bescherming, op elke leeftijd. Gelukkig kwam Essilor met Eyezen. En Varilux® met Digitime. —
Tekst Marie Mertens

Ogen die zen blijven ondanks het feit dat ze
constant opgeëist worden, dat was de uitdaging voor
de onderzoekers van Essilor. Missie volbracht met een
nieuwe generatie unifocale brillenglazen, bestemd voor
gebruikers van digitale toestellen, van de kinderjaren
tot de rijpere leeftijd. Ons constant geconnecteerde
leven brengt gedrag mee dat niet compatibel is met
standaard unifocale glazen, om drie belangrijke redenen:
de kijkafstand is voortaan korter en variabel, we gaan
anders zitten in functie van het gekozen toestel en onze
ogen worden over-gestimuleerd door de kleinere letters
en pixels. Reken daarbij ook het schadelijk blauwviolet
licht waaraan onze kijkers worden blootgesteld bij ieder
scherm en je begrijpt dat het hoog tijd werd om een
oplossing te bieden onder de vorm van unifocale glazen
die deze weerkerende problemen aanpakken. Bericht aan
de 2 personen op 3 die klagen over de visuele inspanningen
die digitale schermen vergen, aan de 3 op 4 die gebukt
gaan onder vermoeide, droge of geïrriteerde ogen, en
aan de 70% die melding maakt van nek- en schouderpijn:
Eyezen gaat jullie leven veranderen! Ook geconnecteerde
rijpere ogen, met ouderdomsverziendheid, blijven niet
achter, dankzij Varilux® Digitime, dat optimaal comfort
bij schermgebruik belooft.

•

Fotos Varilux ®

“Zijn schermen zijn
niet meer weg te denken
uit je leven?...

EYEZEN, van wieg tot eerste
progressieve bril

In tegenstelling tot standaard unifocale brillenglazen die
zijn ontworpen om het verzicht te vergemakkelijken door
een optimalisatie in het centrum van het glas, maakt het
Eyezen-gamma gebruik van de DualOptim technologie,
die het volledig oppervlak van het brillenglas optimaliseert,
met twee ijkpunten, zodat zowel nabij- als verzicht worden
ondersteund. Het resultaat: ontspannen ogen, ook als je
constant switcht tussen verschillende digitale toestellen. Je
ogen worden ook beschermd tegen blauwviolet licht dankzij
de integratie van een verbeterde Essilor filter. Wat denken
de 3 op 4 dragers van standaard brillenglazen met klachten
rond oogvermoeidheid ervan? Wel, met Eyezen verklaart
88% zich globaal tevreden! Eyezen bezit een aangepaste
oplossing en je Varilux Center opticien zal je die met de
10

...Dan is het hoog tijd om
Eyezen te introduceren!”
glimlach leveren. Niets doet hem of haar meer plezier dan
jou een scherper zicht te bezorgen, helder en met een rijker
contrast, en het optreden van ouderdomsverziendheid
te vertragen. Ah, die presbyopie! Eyezen verloor ook de
45-50-jarigen niet uit het oog, die graag zo laat mogelijk
met multifocale glazen beginnen, en bedacht een unifocaal
glas voorzien van een bijkomende ondersteuning onderaan
het glas, voor betere visuele prestaties.

TEST

VARILUX® DIGITIME,

Hoe vaak heb je aan het eind van de dag
last van vermoeide, droge of geïrriteerde
ogen?

BEN JIJ EERDER EYEZEN START
OF EYEZEN BOOST?
Hoe vaak heb je het gevoel dat je ogen rust
nodig hebben voor een digitaal scherm?
Nooit – Zelden – Soms – Vaak – Altijd

totaalcomfort voor presbyopen 3.0

Een studie van de onderzoekers van de afdeling R&D van
Essilor toonde de impact aan van het gebruik van digitale
toestellen op onze lichaamshouding: specifieke buigingen
van het oog, die groter worden bij het gebruik van een
tablet of smartphone, nieuwe afstanden tussen het oog en
het toestel, heel anders dan wat gebruikelijk was ten tijde
van pen & papier. En zo zag het gamma Varilux® Digitime
het licht: aangepast aan nabijzicht, voor een comfortabele
lichaamshouding, een betere leesbaarheid en ontspannen
ogen, zelfs bij uitgebreid gebruik, kortom, de droom van
elke presbyoop met hoog schermgebruik. Weet echter
dat de Varilux® Digitime glazen geen zone hebben voor
verzicht, dus ze zijn voorbehouden voor activiteiten die
een scherp zicht van dichtbij of zelfs van extreem dichtbij
vereisen, met een bijkomende sterkte om de inspanningen
van de accommodatie te ondersteunen. Ook al werden ze
specifiek bedacht voor het gebruik van digitale toestellen,
zijn ze ook perfect geschikt bij alle activiteiten die berusten
op nabij- en intermediair zicht.

Nooit – Zelden – Soms – Vaak – Altijd
Hoe vaak is je zicht troebel nadat je van
kijkafstand wisselt tussen verschillende
schermen?
Nooit – Zelden – Soms – Vaak – Altijd

JE RESULTAAT:
Als je op geen enkele vraag “vaak” of
“altijd” hebt geantwoord, dan ben je
Eyezen Start.
Heb je minstens een keer “vaak” of ‘altijd”
geantwoord, dan is het hoog tijd om naar
je Varilux Center te gaan en het probleem
op te lossen met Eyezen Boost.
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SHOPPING LIFESTYLE

Stijl

& inspiratie
— Een bril draag je met alles…

op voorwaarde dat je hem goed kiest!
Imposante glazen, gecombineerd
met een discreet en stijlvol metalen
montuur, bijvoorbeeld. De trends
voor komende winter spelen op
twee niveaus: een urban chic
look voor overdag, en een vleugje
glamour voor de feesten. Een trend
die zich ook in home decoratie
voortzet en die ons inspireert om er
een stralende winter van te maken.
Stijl heb je of heb je niet!—

“Stijlvol, ik?
Altijd en
overal!”

Tekst Miriana Frattarola • Foto’s Varilux ®
en persdocumenten

1/Koptelefoon Parrot Zik3 by Starck, ivoorkleur met
naad, incl. lader, Fnac, 215,72 €.
2/Schalen & dienbladen “Pool”, in handgemaakt
geglazuurd aardewerk, ontwerp Léa Munsch, bij
brutalceramincs.com, 260 €.
3/Tapijt Entrelacs, Ligne Roset, 1639 €.
4/Hanglamp “Gople”, voor binnen en buiten,
Artemide, prijs op aanvraag.
5/Omkeerbare poef Cuba Libre 2, Roche Bobois,
prijs op aanvraag.
6/Salontafel “Bow”, glazen tafelblad, voet bekleed
met een messinglaag, Classicon, 1806 €.
7/Vaas Eclasse, Vitra, 79,99 €.
8/Zwarte tafellamp Symfonisk met ingebouwde
wifiboxen, Ikea, 179 €.
9/Lederen handtas “Pin Daily”, ivoorkleur met
zwarte naden, herfst-winter 19-20, Delvaux, prijs op
aanvraag.
10&11/Diffusor voor essentiële oliën, in messing,
145 € en interieurparfum Cythera, 47 €, Aesop.
12/Zwarte elektrische waterketel Emma,
bij Conranshop.fr, 149,95 €.
13 &14/Imagine… Het ronde model met fijn metalen
montuur, onsterfelijk gemaakt door John Lennon,
al even tijdloos als het schildpadmontuur dat
onlosmakelijk verbonden is aan de stijl van
Yves Saint Laurent.
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VA R I LU X® E N N E G E N P R O E F

Mijn Varilux Center?

De allerbeste
copiloot!
— Mensen vragen me vaak wat mijn

geheim is om aan tweehonderd per uur
te leven, en een veeleisende universitaire
carrière te combineren met mijn passie
voor wedstrijdrijden. Ik heb helemaal geen
geheim, maar wèl de beste opticien die
ik me kan wensen: mijn Varilux Center! —
Tekst Marie Mertens • Foto Varilux ®

Om van een perfect zicht te genieten heb ik eerst
een luisterend oor nodig, dat van een opticien die in
staat is om aan mijn verwachtingen te voldoen. Dat
was wat ik vanaf het prille begin waardeerde bij mijn
Varilux Center opticien: de aandacht waarmee hij
luisterde, zijn grote beschikbaarheid, de nauwkeurige
vragen waarmee hij zich een correct beeld vormde
van mijn persoonlijkheid en levensstijl, zodat hij
me een product kon aanbieden dat bij me paste.
Dat zelfs specifiek voor mij was gemaakt. Enkel en
alleen voor mij trouwens, want met zijn Visioffice,
een hoogtechnologisch meetinstrument, leverde hij
gepersonaliseerde glazen, die me echt alle visueel
comfort, helderheid en precisie bieden, zowel voor
mijn computerscherm als achter het stuur. Als ik rijd,
en zeker tijdens een wedstrijd, moet ik mijn opticien
kunnen vertrouwen: mijn veiligheid hangt ervan af.
Dat heeft hij goed begrepen, want hij bood me een
korting aan voor een uitgebreide uitrusting: met mijn
tweede zonnebril en mijn derde paar, specifiek voor
in de auto, presteer ik nu nog beter, tot spijt van mijn
concurrenten! Ik moet vaak naar het buitenland, en
zelfs daar is mijn Varilux Center opticien nooit ver
weg. Moest mijn bril breken of gestolen worden, dan
zorgt hij ervoor dat ik geholpen word. Met dank aan
de negenproef, de beroemde waarborg van Varilux®.
Hoeveel die kost? Helemaal niets.
Het mag duidelijk zijn: ik laat mijn Varilux Center
opticien niet meer los!

“Het geheim van
mijn prestaties?
Mijn 3 Varilux®
brillen.”
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DE

1 ADVIES
OP MAAT
Je Varilux Center staat dicht
bij zijn klanten en bruist van
de tips en adviezen, specifiek
aangepast aan jouw behoeften.

3 TEVREDENHEIDSWAARBORG
Aanpassingsproblemen?
Dan worden je
Varilux®-glazen binnen
de 30 dagen gratis
vervangen door
andere corrigerende
glazen van Essilor.

VOOR
4 WAARBORG
GEBROKEN GLAZEN
Gebroken glazen
tijdens het eerste jaar
na aankoop, worden
vervangen. Het tweede
en derde jaar na
aankoop geldt een
franchisebedrag.

7 GRATIS
ONDERHOUD
Op vertoon van je
lidkaart worden je glazen
kosteloos onderhouden.

8 GRATIS
SCREENING
Maak gebruik van een
regelmatige screening om
je ogen zo lang mogelijk
kerngezond te houden.
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PROEF
2 ECHTHEIDSGARANTIE
Vergewis je van het feit dat
je echte Varilux®-glazen hebt,
en geen kopie, dankzij het
lasermerk.

5 DIEFSTALGARANTIE
Bij diefstal in het jaar na
aankoop, worden de Varilux®glazen gratis vervangen.
Een franchisebedrag geldt
tijdens de twee volgende
jaren.

VARILUX TRAVEL
6 ASSISTANCE
®

Bij een kapotte of verloren
bril in een EU-land wordt
een eerste-hulp kit (‘nabijen verzicht’) geleverd.

HULP
9 EERSTE
BIJ PROBLEMEN
Schroefje kwijt? Een montuur
dat bijgesteld moet worden?
Je Varilux Center engageert
zich om dat snel te verhelpen.

Er is altijd een Varilux
Center in uw buurt!

Adressen
André Fisch Opticians, 1000 Bruxelles
Optic & Vision, 1050 Ixelles
West Optic, 1070 Anderlecht
Eggermont Opticien, 1090 Jette
Espace Vision, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Churchill Optique, 1180 Uccle
Delhaye Vision, 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Optique du Pont, 1300 Wavre
Optic Eric, 1310 La Hulpe
Espace Vision, 1348 Louvain-La-Neuve
Les Opticiens Raevens, 1400 Nivelles
Wellington Optique, 1410 Waterloo
Centre de Vision Decarnières,
1420 Braine l’Alleud
Optique Pasini, 1480 Tubize
I-Care, 1500 Halle
Opticien Vandiest, 1640 Sint-Genesius-Rode
Nadia Depril Optiek,1700 Dilbeek
Optiek Weytjens, 1730 Asse
Optiek Weytjens, 1800 Vilvoorde
Petillion Optiek, 1850 Grimbergen
L. Zwijsen Optics, 2200 Herentals
Optiek Van den Wijngaert, 2223 Schriek
L. Zwijsen Optics, 2400 Mol
Nauwelaerts Opticiens, 2500 Lier
Optiek Jan Sels, 2520 Ranst
Optiek Defever, 2547 Lint
Optiek Nieuwenhuysen, 2600 Berchem
Optiek Peter Schellekens, 2650 Edegem
Optiek Ophtalmo, 2800 Mechelen
Optiekhuis Vleeracker, 3010 Kessel-Lo
Elise De Vos Optiek, 3012 Wilsele
Optiek De Putter, 3200 Aarschot
Optiek Lemmer, 3500 Hasselt
Optiek Cuyx, 3520 Zonhoven
Optiek Roterman, 3600 Genk
Optiek Theo Habex, 3600 Genk
Optiek Mark Pauly, 3770 Riemst
Optiek Moreau, 3910 Neerpelt
Optiek Withofs, 3990 Peer
Braive Optique, 4000 Liège
Jossa Optique-Acoustique, 4000 Liège
Optique Buisseret, 4000 Liège
Les Opticiens D’Awans,
4100 Jemeppe-sur-Meuse
Opticien Serexhe, 4101 Seraing
Optique Gielen, 4300 Waremme
Optique Design, 4550 Nandrin

WWW.VARILUXCENTER.BE

Janssen Opticiens, 4620 Fléron
Anne Deltour Optique, 4880 Aubel
Bonnesire Opticiens, 4920 Aywaille
Opticien Alain Michel, 5000 Namur
Optique Grandjean, 5002 Saint-Servais
Optique Marlière, 5100 Jambes
Optique Lacheron, 5101 Jambes
Optique Lambert, 5300 Andenne
Optique Metten, 5300 Andenne
Optique Morant, 5570 Beauraing
Les Opticiens Dehalu, 5590 Ciney
Optique Eloy & Fils, 5590 Ciney
Optique Lefèvre, 6000 Charleroi
Optique Précision, 6660 Houffalize
Optique Buisseret, 6900 Marche-en-Famenne
Optique Simonet, 7080 Frameries
Opticiens Sotiaux, 7090 Braine-Le-Comte
Histoires d’Opticiens, 7100 La Louvière
Optique Lauwerys, 7100 La Louvière
Optique Lauwerys (Jolimont), 7100 La Louvière
Optiek Anseeuw, 8020 Oostkamp
Optiek Dumont, 8200 Brugge
Optiek Buyse, 8370 Blankenberge
Maison Lunettes, 8400 Oostende
Optiek Synhaeve, 8570 Vichte
Optiek Pelgrim, 8620 Nieuwpoort
Optiek Eurolook, 8700 Tielt
Optiek Verhamme, 8790 Waregem
Optiek Van Bignoot, 9000 Gent
Optiek Buyl, 9040 Sint-Amandsberg
Optiek Hulpiau, 9050 Gentbrugge
Vandeweghe Optiek, 9080 Lochristi
L. Zwijsen Optics, 9100 Sint-Niklaas
Optiek Ellen Van Bael, 9140 Temse
Optiek Karel Maudens, 9230 Wetteren
Optiek Van der Linden, 9240 Zele
Optiek Passe-Partout, 9320 Erembodegem
Ninoptics, 9400 Ninove
Optiek Keymeulen, 9470 Denderleeuw
Optiek Dhondt, 9600 Ronse
Optisch Centrum Claeys, 9620 Zottegem
Optiek Van Ommeslaeghe, 9700 Oudenaarde
Optiek Vermeulen, 9820 Merelbeke
Optiek Van Renterghem, 9880 Aalter
Optiek Demeester, 9900 Eeklo
Optiek Matuszczak, 9900 Eeklo

