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Łatwe czyszczenie okularów –
wszystko co musisz wiedzieć o skutecznych
sposobach czyszczenia soczewek.

Krystalicznie czyste widzenie, idealny wzrok – każdy użytkownik okularów wie, jak przyjemnie patrzy się przez świeżo wyczyszczone
okulary. Zapewniają nie tylko dobry wygląd, ale i optymalne widzenie. Właściwy sposób czyszczenia okularów zapewni im dłuższą
żywotność. Czytaj dalej i dowiedz się, o czym należy pamiętać, czyszcząc okulary, jak w szybki sposób można pozbyć się drobin brudu
oraz jak zadbać o to, aby okulary pozostały czyste jak najdłużej. Od dokładnego czyszczenia w domu po szybkie przetarcie soczewek,
gdy jesteś w biegu – LEPSZY WZROK wzrok podsumowuje najważniejsze sposoby.

Jak prawidłowo czyścić i
dbać o okulary?
Wskazówki, jak dbać o
okulary

Zdrowie + Proﬁlaktyka 2017-10-20
Tags:

Jak powinno się dbać o swoje
soczewki korekcyjne?
Jeżeli będą Państwo odpowiednio
dbać o swoje okulary, łatwiej i
przyjemniej będzie Państwu je
użytkować. Poniżej przedstawiamy
nasze wskazówki

Kryształowo przejrzyste widzenie
dla użytkowników okularów
Chusteczki ZEISS do czyszczenia
korekcyjnych soczewek okularowych
oraz innych powierzchni optycznych

Zdrowie + Proﬁlaktyka 2017-10-16

Zdrowie + Proﬁlaktyka 2017-10-16

Tags:

Tags:

Środki czyszczące ZEISS do
okularów.
Delikatne, łatwe w użyciu, wydajne.

2017-10-18

Test wzroku ZEISS online
Jak dobrze postrzegasz kontrast i kolory? W szybki i
łatwy sposób sprawdź swój wzrok.
Rozpocznij test wzroku teraz!

Mój proﬁl widzenia
Określ swoje nawyki związane z widzeniem i
dowiedz się, która soczewka będzie dla Ciebie
najlepsza.
Sprawdź swój profil widzenia już dziś!

Znajdź najbliższego optyka ZEISS



Ulica, miasto
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