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Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás nový časo-
pis Oční optik v regionech, který 
si klade za cíl prezentovat služby 
českých, moravských a slezských 
očních optiků.
Naleznete v něm rady odborní-
ků, jak pečovat o zrak a společně 
s nimi se podíváte, jaké používají 
vyšetřovací metody, techniku i ma-
teriály.
Zcela jistě jim dáte za pravdu, že 
i když dnešní brýle zůstávají pře-
devším zdravotní pomůckou, jsou 
pro nás také nezbytným módním 
doplňkem.
Využijte proto jejich nabídky a do-
přejte si v nastávající jarním období 
krásné kvalitní a moderní brýle.

Oční optici v regionech se na Vás 
těší. Vaše spokojenost je pro ně tou 
největší odměnou.

Mgr. Stanislava Šveňková

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

EDITORIAL
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Z hlediska tvarů je situace trochu odlišná. Zde je na místě doporučení jemné 

a decentní obroučky, spíše pro jarní a letní typy; a tmavší a kontrastnější tóny 

pro podzimní a zimní barevné typy.

BRÝLE nutnost
nebo ozdoba?

M i c h a l  Z a c h a r
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Občas nebo stále musíte nosit brýle. A to je dost dobrý důvod věnovat jim stejnou pozornost 

jako dáváte výběru make-upu nebo ideální barvě vlasů. Popřípadě my muži i výběru vody po 

holení nebo nové vázanky.

Brýle jako módní doplněk s prvky zdravotními? Tuto otázku si před několika desetiletími asi 

nikdo nepokládal. Na počátku existence brýlí byly pro zrakové vady určeny masivní nevzhledné 

brýle. Řekněme si otevřeně, že vůbec nepřispívaly vzhledu tváře. Na rovinu, typy brýlí z 50tých a 60tých let minulého století žen-

skou tvář skoro hyzdily. Nelze se pak divit celé generaci žen, že povzbuzeny příkladem Marylin Monroe, která ve filmu „Muži mají 

radši blondýnky“ odložila brýle do šuplíku i za cenu života obklopeného mlhou, učinily taktéž to samé.

Brýle jakožto celek nejdou přehlédnout. Dominují obličeji a výrazně ovlivňují vaši vizáž. Ideálem by bylo, že barva a tvar brýlí je 

v souladu s tvarem obličeje, barvou pleti, vlasů a vůbec s vaším barevným typem. Zde mohou vhodně zvolené brýle náš vzhled 

podstatně zlepšit. Je dobře, že v dnešní době jsou brýle dostupnější a to v několika variantách. Ať barev, tak z hlediska tvarů 

a hmoty z které jsou vyrobeny. Často se mne lidé ptají, jaké zvolit odstíny barev jednotlivých brýlí. Moje odpověď je většinou 

jednoduchá. Stříbro a chladné odstíny sluší více typům letním a zimním, tóny do zlatavé + další teplé barvy sluší více jarním 

a podzimním typům.

kolekce NEOST YLE

Michal Zachar PEI o. s.
www.pei.cz





Chystáte se na nákup nových sluneč-
ních, či dioptrických brýlí? Poradíme 
vám, jaký typ brýlí si vybrat, abyste 
byli skutečně „in“.

Sluneční brýle

Módní sluneční brýle jsou opravdu 
velké a svým prohnutím kopírují tvar 
obličeje tak, aby za ně nepronikl ani 
paprsek nežádoucího slunečního svi-
tu. Stejnou funkci plní také široké stra-
nice, skýtající velkou plochu pro krea-
tivní nápady designérů. Najdeme na 
nich různé kombinace materiálů, 
proužky, puntíky, kovové ozdoby, plas-
tické prolisy i vyřezávané motivy. Vaše 
sluneční brýle, mohou být kovové, 
plastové nebo z kombinace obou ma-
teriálů. Stále v kurzu jsou brýle štíto-

vého typu. Velký comeback zaznamenávají klasické sluneční brý-
le typu „pilot“, které můžeme vidět v tradičním pánském 
i extravagantním dámském provedením. Barvy slunečních čoček 
přecházejí od pastelových gradálů1 až k tmavým odstínům hně-
dé, šedé a šedozelené, objevují se polozrcadlové a zrcadlové po-
vrchové úpravy. Obruby pak mají snad všechny barvy, jaké si do-
vedete představit. Odvážné nositelky sáhnou po bílé, oranžové, 
červené či zelené, konzervativnější pak zůstanou věrné klasické 
černé, hnědé nebo vínové barvě. Po krátké odmlce se k módnímu 
slovu hlásí také zlatá, kterou letos najdeme i v líčení a oděvní 
tvorbě. Současné trendy jsou velmi pestré, takže záleží jen na va-
šem vkusu a představách, jaký styl zvolíte.

Dioptrické brýle

Dioptrické brýle se přizpůsobují životnímu stylu svého nositele. 
Jsou elegantní, sportovní, strohé, hravé, nenápadné i extrava-
gantní. Není výjimkou pořídit si více typů pro různé příležitosti, 
nebo několik barevných provedení ladících ke stylu oblékání.

Chcete-li aby vaše brýle zaujaly na první pohled, zvolte model 
s výrazným tvarem a poutavým designem. Vysoce módní jsou 
masivní modely se širokými stranicemi, které jsou podobně jako 
u slunečních brýlí nápaditě zdobeny.

Barvy jsou velmi výrazné, často neobvyklých kombinací. K vidě-
ní je červená, oranžová, tyrkysová, fi alová i ostře růžová a zelená. 
Avšak ani přírodní hnědé, černé a zelené tóny nelze opominout.

Z hlediska materiálu vedou kovové obruby, často v kombinaci 
s plastem, nebo dokonce dřevem či kůží. Nároční zákazníci zvolí 
vysoce kvalitní materiály, jako jsou chirurgická ocel a slitiny tita-
nu. V jejich prospěch hovoří hlavně vysoká mechanická odolnost, 
tvarová stálost a dlouhá životnost.

Silnou konkurencí masivním modelům jsou vrtané brýle bez 
obrouček, nebo poloobruby, které působí na první pohled velmi 
nenápadně. Často mívají podobu sestavy tenoučkých „drátků“ 
jejichž jedinou ozdobou je barva a tvar čoček.

Ani u těchto „neviditelných“ brýlí se však nemusíte vzdát zají-
mavých detailů umístěných buď na obrubě, nebo přímo na brýlo-
vých čočkách. I vrtané brýle pak mohou svoji nenápadnost popřít 
a překvapit výrazným designem.

U brýlových čoček si návrháři pohrávají s kreativními tvary čo-
ček, barevně tónovanými hranami, vybrušovanými či vyřezávaný-
mi ornamenty nebo vsazenými štrasovými kamínky. Skvěle vypa-
dá barevné tónování dioptrických čoček, obzvlášť pokud ladí 
s barvou obruby. Jen pozor, aby barva byla opravdu světlá a ne-
zkreslovala vnímání barev.

Brýle jsou svému nositeli módním doplňkem. Mají mu slušet, 
podtrhovat jeho přednosti, vyjadřovat jeho povahu i životní styl. 
Nezapomeňte však, že jsou hlavně korekční pomůckou a při jejich 
výběru si nechte poradit odborným personálem oční optiky.

AKTUÁLNÍ MÓDNÍ TRENDY

1 br ýlová čočka s plynulým přechodem intenzity zbar vení od tmavé k světlé

Bc.  Edita Řezáčová

tošní módní trendy
letošní módní trendy

letošní módní trendy
letošní módní trendy

letošní módní trendy
letošní módní trendy
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OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Praha

AMBRA OPTIK
UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY

Provozovny společnosti Ambra optik jsou snadno 
dostupné díky své poloze v centru města, v blíz-
kosti stanic metra (I. P. Pavlova, Náměstí Míru).

KONTAKT

Jugoslávská 13, Praha 2
Tel: 222 523 701
Mobil. 777 293 940 
E-mail: jugoslavska@ambraoptik.cz

Francouzská 42, Praha 2 
Tel: 222 521 355 
Mobil: 777 293 938 
E-mail: francouzska@ambraoptik.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Provozovna Jugoslávská 13
po–pá  8.00–19.00
so   9.00–12.00

Provozovna Francouzská 42
po–pá  8.00–18.00

PŘEHLED SLUŽEB

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

NABÍDKA SORTIMENTU

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Naší stálou klientelu se snažíme zvýhodnit věr-
nostním programem, i když akci - sleva dle věku 
u nás nenajdete. V současné době probíhají se-
zónní slevy např. akce na transitions či jiné sa-
mozabarvovací čočky. Dále probíhají věrnostní 
akce na kontaktní čočky – sedmé balení zdar-
ma. Snažíme se našim zákazníkům vyjít vstříc, 
aby mohli hodnotně využít všech nabízených 
možností.

SERVIS

Zákazníky vítaná nabídka – zhotovení brýlí i do 
jedné hodiny, poskytování servisních služeb, 
úprava brýlí, výměna sedel, šroubků a stranic, 
čištění ultrazvukem, to vše na počkání.

Letování lze zhotovit během dne, letování tita-
nových obrub je možné provést do týdne.

NABÍDKA

Brýle: dioptrické, dioptrické sluneční, dioptrické 
sportovní, sluneční brýle – vše s UV 400

ČESKÉ I SVĚTOVÉ ZNAČKY

Dioptrické čočky: ESSILOR, ZEISS, HOYA, 
SOLA, OMEGA, NIKON
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Samozřejmou nabídkou jsou i progresivní čočky 
na běžné nošení se snadným návykem a progre-
sivní čočky do kanceláře pro práci počítačem.

Kontaktní čočky: poskytujeme kontaktní čočky 
všech kvalitních značek včetně vyšetření a zá-
cviku.

Možnost úhrady poukázkami FLEXI PASS, VITAL 
PASS, TICKET COMPLIMENTS, COMPLIMENTS 
MULTI.

Dárkové poukázky je možné na objednání při-
pravit.

Refrakce: refrakční centrum je v provozu každý 
den na obou provozovnách. Vyšetření lékařem 
je možné ve čtvrtek odpoledne na provozovně 
Jugoslávská (po telefonickém či osobním objed-
nání).

Uplatnění lékařských předpisů od všech zdra-
votních pojišťoven.

Celoroční 50% slevy na vybrané modely obrub!!!

MÓDNÍ TRENDY PRO ROK 

2009/2010: 

TRENDY PRO NOVOU SEZÓNU BUDOU 
STÁLE ROZMANITÝCH TVARŮ I VELIKOSTÍ. 
JEDNODUCHOST – BAREVNOST 
I ZAJÍMAVOST ZDOBENÍ. 
LETOŠNÍ HIT – PILOTKY (KAPKY)
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OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Karlovarský kraj
Plzeňský kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Pá: 8:30–17:30
So:  9:00–12:00

PŘEHLED SLUŽEB:
Měření zraku
V Axis Optiku na Moskevské měří zrak MUDr. 
Farkaš. 

Na Moskevské i v TGM měří navíc zrak zkušený 
optometrista, který je na měření zraku speciálně 
vyškolen. V několika krocích zjistí pomocí autore-
fraktometru Vaši oční vadu a předepíše Vám pří-
mo v optice potřebné dioptrie a druh brýlových 
čoček. Hned nato si můžete s optikem vybrat brý-
le, které Vám budou nejlépe slušet a objednáte si 
jejich zhotovení. Při jedné návštěvě Axisu tak 
zvládnete vše najednou a bez zbytečného čeká-
ní. Pak si už brýle jen vyzvednete a vyzkoušíte, 
aby Vám správně a pohodlně seděly. 

Termín návštěvy si raději dohodněte předem 
telefonicky nebo osobně, abyste se vyhnuli pří-
padnému čekání a abychom se Vám mohli plně 
věnovat i při výběru nejvhodnějších brýlí.

Počítačové poradenství

Servis
samozřejmostí je dvouletá záruka na veškeré 
zboží i služby, opravy brýlí a bezplatné čištění. 
Dále je to především zmiňovaná záruka bezplat-
né výměny multifokálních skel, na která si do 30 
dnů nezvyknete. Poradíme Vám, jak nové brýle 
správně udržovat, jak se starat o kontaktní čočky 
nebo jak zacházet s multifokálními brýlemi. 

AXIS OPTIK
KARLOVY VARY
Moskevská 22
360 01 Karlovy Vary
Tel., Fax: 353 221 296
Mobil: 777 999 961
kvary@axis-optik.cz 

T. G. Masaryka 38
Tel., Fax: 353 220 781
Mobil: 777 990 371
kvary2@axis-optik.cz 

DOMAŽLICE
Kostelní 168 
Tel., Fax:  379 720 099
Mobil:  777 999 906
domazlice@axis-optik.cz

HORAŽĎOVICE
Ševčíkova 38 
Tel., Fax:  376 511 571
Mobil:  777 999 974
horazdovice@axis-optik.cz
 
CHEB
Svobody 547/19  
Tel., Fax:  354 424 329
Mobil:  777 999 963
cheb@axis-optik.cz
 
OSTROV
Hroznětínská 350
Tel., Fax:  353 540 747
Mobil:  774 499 864

KLATOVY
Pražská 26 
Tel., Fax:  376 323 013
Mobil:  774 998 372
klatovy2@axis-optik.cz

Vídeňská 2
Tel., Fax:  376 323 007
Mobil:  777 999 967
klatovy@axis-optik.cz

PLZEŇ
Bedřicha Smetany 1
Tel., Fax:  377 323 979
Mobil:  777 999 962
plzen@axis-optik.cz
 
Goethova 2
Tel., Fax:  377 320 653
Mobil:  777 999 975
plzen2@axis-optik.cz

SOKOLOV
Staré náměstí 141
Tel., Fax:  352 625 660
Mobil:  777 999 965
sokolov@axis-optik.cz

STRAKONICE
Bezděkovská 30
Tel., Fax:  383 322 045
Mobil:  777 999 968
strakonice@axis-optik.cz



10 | 11

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Dnes najdete provozovny Axis Optik v Karlových 
Varech hned na DVOU atraktivních a dobře pří-
stupných místech – na Moskevské ulici naproti 
soudu a na třídě T. G. Masaryka – kousek nad 
Becherovkou proti pasáži Praha.

Obě optiky Axis jsou dobře přístupné pěšky, au-
tem i městskou dopravou. Pro Moskevskou 
snadno zaparkujete hned u prodejny nebo mů-
žete vystoupit na zastávce „Západní“ autobuso-
vé linky 2, 5, 6, 10 atd. U optiky na třídě 
T. G. Masaryka jsou nejbližší parkoviště u Tržni-
ce a taktéž zastávka autobusu Tržnice. 

Autobusové i vlakové nádraží se nacházi cca 
200m od obou prodejen.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY 

Staňte se zákazníkem Axis Optiku a získejte věr-
nostní kartu na slevu 7% při dalším nákupu. 
Svým zákazníkům nabízí Axis výhodné nabídky 
na slevy i akční nabídky. 

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

PŘEHLED SORTIMENTU

Brýlové obruby
Axis nabízí dioptrické brýlové obruby ve 
všech cenových kategoriích. Široký výběr pro 
dámy, pány i dětské a juniorské brýle od cenově 

výhodných kolekcí, přes klasické tvary i barvy 
kolekcí až po designérské kousky světových ná-
vrhářských značek Dior, Dolce Gabbana, Salva-
tore Ferrsgamo, Gucci, Armani atd.

Brýlové čočky 
Axis Optik je odborník na cenově výhodné na-
bídky dioptrických brýlových čoček s kvalitními 
povrchovými úpravami. Je distributorem zna-
ček Rodenstock, Zeiss, Essilor, v Karlových Va-
rech je jediným distributorem brýlových čoček 
Swiss Optik, které jsou ve svých kvalitách a ceně 
nepřekonatelné. 

Pokud si v Axisu pořídíte multifokální skla, tj. 
skla, se kterými vidíte ostře na všechny vzdále-
nosti a nezvyknete si na ně, nic neriskujete. Dí-
vat se přes multifokály je trochu jiné než přes 
klasické brýle jen na jednu vzdálenost. Proto je 
můžete do 30 dnů bezplatně vrátit. Výměnou 
dostanete dva páry jednoohniskových skel, tedy 
do dálky a na blízko. 

Sluneční brýle
Pro sluneční brýle se vyplatí jít do Axis Optiku na 
Moskevské nebo na T. G. Masaryka. Najdete zde 
široký výběr klasických i módních tvarů či barev 
pro každou věkovou kategorii a kapsu. Spatříte 
zde nejširší výběr speciálních polarizačních skel 
Polaroid, která výborně vykreslí detaily a kontras-
ty, zvýrazní barvy a zvýší Vaši bezpečnost za vo-
lantem, při sportu i v běžném životě.

Hitem letošního jara a léta budou samozřejmě 
nové modely. Z letošních kolekcí, samozabarvo-
vací brýlové čočky Transitions, ale především 
sluneční brýle s dioptriemi. Ty jsou pro jarní 
a letní sezonu ideálním řešení pro každého, kdo 

nosí dioptrické brýle a chce se bezpečně pohy-
bovat na slunci.

Neváhejte využít jarní akci Axis Optiku, která 
v současné době probíhá, kdy můžete získat di-
optrické sluneční brýle za opravdu výhodných 
podmínek.

Kontaktní čočky
Jednodenní i vícedenní poradenství, aplikace včet-
ně měření zraku. To vše i pokud s kontaktními čoč-
kami teprve začínáte, nebo je chcete používat 
např. v kombinaci se slunečními brýlemi.

Společnost Axis Optik byla založena před 11-ti lety 
a první optika byla otevřena právě v Karlových 
Varech. Dnes je Axis Optik úspěšná a stabilní spo-
lečnost se 14-ti optikami v západních a jižních Če-
chách. Vždy ji poznáte podle nezaměnitelného 
oranžovo-modrého loga, které stejně jako inte riér 
optik působí moderně a vstřícně.

Axis Optik obléká Vaše oči už 11 let. V západ-
ních a jižních Čechách najdete Axis již na čtr-
nácti místech – nejbližší dvě v Karlových Varech 
na Moskevské a na T. G. Masaryka, dvě optiky 
v centru Plzně, v Chebu, v Sokolově, v Ostrově 
nad Ohří, v Domažlicích, Strakonicích a na 
mnoha dalších místech regionu. 

Díky tomu získává od svých dodavatelů exklu-
zivní kolekce a výhodné podmínky, které pak 
nabízí svým zákazníkům. 

Nechte se v Axis Optiku hýčkat kvalitními služ-
bami, širokým výběrem a férovými slevami po 
celý rok. Nechte si v Axisu změřit zrak. Vyberte 
si krásné brýle a kvalitní skla za výhodné ceny. 



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Jihočeský kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jana a Jan Valuchovi
Optika Valuchovi s. r. o. 
Dr. Stejskala 10 
České Budějovice 370 01
Tel. / fax: 386 359 647
  386 358 620
www.optikavaluchovi.cz

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky, slunečních brýlí, • 
doplňkového sortimentu
Image naší firmy tvoří především naši • 
zaměstnanci,všichni jsou vystudovaní oční 
optici, možnost vyšetření zraku nabízí 
zákazníkům naše optometristka

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Pá 8.30–17.00 hodin
So  9.00–12.00 hodin
(po telefonické dohodě kdykoli)

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Od 2. 1. 2009 jsme se přestěhovali na • 
adresu Dr. Stejskala 10, čímž jsme se 
přesunuli ještě více do historického centra 
Českých Budějovic
Parkování přímo před optikou je denně do • 
10.00 hodin

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Všichni to vědí, každý o tom slyšel, ale jen ně-
kdo se tím opravdu řídí. Každodenní přátelský 
přístup k zákazníkovi je cesta k pevnému vzta-
hu, který překoná nejedno lákadlo konkurence.

PRODEJ A PŘEHLED 

OPTICKÉHO SORTIMENTU

Nabídka brýlí domácích i světových značek, 
práce na nejmodernějších optických strojích 
a přístrojích, nabídka čoček různých výrobců, 
velký výběr slunečních brýlí – to vše je dnes ve 
většině optik samozřejmostí.

Proto možnost jak obstát v kvalitní konkurenci 
našich kolegů je snaha odlišit se.

OPTIKA VALUCHOVI s. r. o.



12 | 13

3 PILÍŘE NAŠÍ IMAGE
Jak firma vypadá• 
JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

Firemní komunikace• 
CO FIRMA ŘÍKÁ

Firemní kultura• 
JAK SE FIRMA CHOVÁ

INTERIÉR

Na tvorbě interiéru naší optiky dlouhodobě spo-
lupracujeme s českobudějovickým architektem 
Janem Nepožitkem, který během naší spoluprá-
ce zcela pronikl do tajů našeho oboru a tvoří 
nám interiér skutečně na míru.

Snažíme se budovat svou fi remní image  tím, že 
nabídneme příjemné prostředí, které se snaží-
me vždy něčím osvěžit a udělat změnu, aby se 
u nás zákazník cítil dobře.

Reklamní prvky pro naši fi rmu vytváří profesio-
nálové z reklamního studia FOR FAN.

FILOSOFIE FIRMY

Budování image fi rmy je běh na dlouhou trať. 
Je to nekonečný proces – cíl je však stále stejný 
– spokojený zákazník.

Investujeme do reklamy, účastníme se módních 
přehlídek v našem regionu, ale nejvíce věříme 
„šeptandě“.

Americký psycholog, pracující v marketingu, 
George Silverman, tak označuje nejúčinnější 
formu reklamy součastnosti.

„Stará reklama už nefunguje. Křičet a opakovat 
už nemá smysl. Reklamy nahrazují naši přátelé 
nebo experti, kterým věříme.“

Musíme lidem co nejvíce usnadnit jejich rozho-
dování, snažíme se být poradci, ne prodejci. 
Ptáme se a posloucháme. Snažíme se stále na 
sobě pracovat, mít k zákazníkovi čestný pří-
stup.

NÁŠ VZTAH K REGIONU

Finančně přispíváme Mateřské škole pro zrako-
vě postižené v Českých Budějovicích, Basketba-
lovému klubu Č. Budějovice, dlouhodobě jsme 
byli adoptivními rodiči rysa ostrovida v ZOO 
Hluboká nad Vltavou.

Naše fi rma se snaží chovat ekologicky. Třídíme 
odpad který produkujeme, fi ltrujeme odpadní 
vodu z brusných automatů a na zakázky použí-
váme tašky s recyklovaného papíru namísto 
igelitových.



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Ústecký kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Šárka Krůtková – Oční optik 
Žukovova 54/82,
400 03 Ústí nad Labem-Střekov 
Telefon:  +420 475 532 986 
Fax:  +420 475 534 766 

PŘEHLED SLUŽEB:

Zhotovení brýlí i na lékařský předpis• 
Prodej slunečních brýlí• 
Doplňkový optický sortimentt• 
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 
Aplikace kontaktních čoček• 
Měření zraku• 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí–Pátek 9:00–12:00, 14:00–17:00 

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Mimo centrum města, dostupnost MHD.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Poukázky • TICKET COMPLIMENTS, 
FLEXI PASS
Slevy• 

Možnost úhrady platební kartou• 

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Přestože se provozovna nachází mimo centrum, 
má k dispozici řadu značkových brýlí.

Majitelka Šárka Krůtková upřednostňuje stálé 
dodavatele zboží. Brýlové čočky jí dodávají fi r-
my Essilor, Optika Čivice a Natalie Optik. 

Brýlové obruby si pochvaluje od stabilního čes-
kého podniku OKULA Nýrsko, velmi dobré zku-
šenosti má s velkoobchodem Sagitta Brno a je-

OPTIK KRŮTKOVÁ



14 | 15

jich solidními německými značkami MENRAD, 
JOOP, MOXXI, PASSION atd.

„Brýle Menrad zpívají na obličeji“, tvrdí Šárka Krů-
tková. Kdo chce něco modernějšího a provokativ-
nějšího, zvolí obruby JOOP. 

Extravagantním kořením sortimentu je nabídka 
značky Encore, na jejíž brýlích se doslova někte-
ré ženy utrhnou. To když chtějí být výstřední, 
originální a nechtějí potkávat známé ve stej-
ných brýlích.

V provozovně má jednu zaměstnankyni, se kte-
rou se naštěstí neshodne. „Na zboží máme růz-
ný úhel pohledu což vnímám jako výhodu.“ Šéf 
který vybírá zboží jen podle sebe, ztrácí na roz-
manitosti nabídky. Já například nemám ráda 
zelenou barvu, kolegyni se líbí. Ona zelené ob-
ruby prodá, kdežto já ne.“

V oční optice Šárky Krůtkové panuje humorná 
rodinná atmosféra. Zákazníci si zde podávají 
dveře. Přijdou na měření zraku, popovídají si 
a psychicky pookřejí. Občas sem zabloudí zá-
kazník až z daleké Francie či Švédska.

„Mám ráda komorní přístup. Sama nevyhledá-
vám velká nákupní centra ani anonymní hyper-
markety. Potřebuji kontakt s lidmi.

Ve volném čase, kterého je jak šafránu, si paní 
Krůtková zahraje volejbal. Sejde se s partou lidí, 
kteří jsou jí blízcí a na chvíli zapomene na povin-
nosti nadcházejícího dne.







O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Antošová Jana
R&J oční optika
Jindřicha z Lipé 124, Česká Lípa, 470 01
Tel./Fax.: 487 874 609
Mobil: 603 455 947
  603 456 807
e-mail: antos.roman@seznam.cz

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky, kontaktních čoček a slu-
nečních brýlí

Doplňkový sortiment − Lupy, dalekohledy Es-
chenbach, divadelní kukátka, meteorologické 
stanice, mikrovlákna na čištění skel, šňůrky, ře-
tízky, atd.

Měření zraku na brýle nebo na kontaktní čočky 
dělá majitelka za pomocí nejmodernějších lase-
rových japonských a německých přístrojů 
(ZEISS). Poskytujeme poradenství při výběru 
brýlových obrub s pomocí počítače. Zákazníka 

vyfotíme v několika obrubách, on se na sebe po-
dívá na monitoru, aby zjistil, která obruba mu 
nejvíce sluší (vhodné zejména pro zákazníky 
s vyšší dioptrií, kteří se bez své korekce špatně 
vidí a musí se při výběru obrub spoléhat na ji-
nou osobu). Přesné vycentrování brýlových čo-
ček v brýlích RV Terminálem − přístrojem fi rmy 
ZEISS pro pohodové vidění. Své zákazníky máme 
uložené v kartotéce, abychom viděli vývoj jejich 
korekce a mohli kdykoli zhotovit např. nové brý-
le se stejnou dioptrií. 

Opravy a čištění brýlí ultrazvukem

OTEVÍRACÍ DOBA

Po−Pá 9:00−17:00
So  9:00−11:00 
(po telefonické dohodě kdykoli).

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

5 minut pěšky od centra města, na pěší zóně, 
atraktivní lokalita.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Každému zákazníkovi se snažíme podle jeho po-
žadavků a podle oční vady individuálně odborně 
poradit s výběrem rámečků a brýlových čoček. 

Na vybraný sortiment zboží máme akční slevy, 
které se týkají všech zákazníků, kteří si k nám 

Liberecký kraj
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ANTOŠOVÁ JANA

Kontrola očí  nositele kontaktních čoček na 
štěrbinové lampě.
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přijdou nakoupit. Mimo to stálí zákazníci mají 
svoje osobní slevy na zboží (včetně akčního).
Mohou si u nás koupit DÁRKOVÉ KUPONY 
a udělat radost někomu ze svých blízkých.

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

PRODEJ A PŘEHLED 

OPTICKÉHO SORTIMENTU

Brýlové čočky
ZEISS (stěžejní – asi 85 %)• 
HOYA• 
Mailshop• 
Omega Optix• 
Rodenstock.• 

Brýlové čočky
minerální nebo plastové (nerozbitné • 
a o 60 % lehčí než minerál).
s antireflexem (vrstva která ruší odles-• 
ky=vhodné pro řízení v noci)
Transitions VI (nová generace samozabar-• 
vujících br. čoček, které reagují na UV 
záření − nejrychlejší zabarvování, v míst-
nosti čirá)
zabarvené brýlové čočky (až 95 %) + • 
barevné br. čočky (velký výběr barev) 
speciální skla pro řidiče (polarizace – odru-• 
ší horizontální odlesk od silnice a zvýrazní 
kontrasty) Sluneční brýle značky − Given-
chy, POLICE, ETRO, Sting, 

Jean Paul Gaultier, La Perla, Serengeti, 
BOLLÉ, Puma, PORSCHE Design
TagHeuer, LOZZA, AZZARO, Exalt Cycle, • 
Prego, Solano, atd.
dětské•  − JULBO, Eschenbach, atd.
Zhotovování slunečních dioptrických brýlí.• 
Brýlové obruby•  − KIO YAMATO, O&X New 
York, Calvin Klein, AZZARO, Exalt Cycle, 
ETRO, Jean Paul Gaultier, PORSCHE 
Design, 
Eye Society, X-Tasy, Nordica, Őga, • 
Derapage, TagHeuer, J. F. REY, BOZ, Flaire, 
Tierry Mugler, atd.

Kontaktní čočky 
Johnson & Johnson (asi 95 %)• 
Ciba Vision• 
Neomed• 
(barevné kontaktní čočky)• 
roztoky na měkké i tvrdé kontaktní čočky • 
(Solo Care, Opti-Free, Renu)
zvlhčující kapky do očí (Aquify, Systene − • 
oba bez konzervace) proti syndromu 
suchého oka 
Zhotovování dioptrických slunečních, • 
sportovních (plaveckých, potápěčských, 
cyklistických) brýlí.

Materiály našich rámečků vybíráme co nej-
kvalitnější, aby s nimi budoucí uživatel neměl 
žádné problémy (titan-antialergický, lehký, 
pružný, chirurgická ocel, ocel, kvalitní acetá-
tové obruby).

Firma vznikla v roce 1999 v říjnu. Původní pro-
vozovna se nacházela vedle objektu VZP v prv-

ním poschodí, na adrese U Vodního hradu 64, 
v září 2007 se přestěhovala do centra města na 
pěší zónu. 

Majitelka − Antošová Jana − oční optik-opto-
metrista má praxi 18 let. Je zapojená do celo-
životního vzdělávání, účastní se praktických 
kurzů i teoretických seminářů ke zvýšení od-
bornosti v oboru.

Každý rok se R&J oční optika zúčastňuje optic-
kého veletrhu v Brně (OPTA), kde jsou předsta-
vovány nejnovější trendy v oční optice.

Krédem paní Antošové je „Zákazník vždy na 
prvním místě.“ Přesvědčila se o tom i redakce 
přímo na místě, při pečlivém optometrickém 
vyšetřování. „Věnujeme stejnou pozornost všem 
zákazníkům, bez ohledu na výši zakázky, kterou 
u nás má“.

OČNÍ OPTIK – OPTOMETRISTA

Vyměřování  zraku pomocí  laserového př ís troje japonské f i rmy NIKON a přesné centrace skl íček do zvole-
né br ýlové obruby pomocí  RV Terminálu (př ís troje od f i rmy ZEISS) .



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdeněk Adámek
OČNÍ OPTIK OPTOMETRISTA 
Čelakovského 487/8
500 02 Hradec Králové 
Telefon:  +420 495 511 411 
Fax:  +420 495 511 411 
E-mail:  adamek@optikadamek.cz
www.optikadamek.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – Pátek 8:00–18:00
Sobota  8:00–12:00

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky a slunečních brýlí• 
Pomůcky pro slabozraké• 
Prodej doplňkového optického sortimentu• 
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 
Vizuální poradenství• 
Spolupráce s očním lékařem• 
Přístup pro handicapované klienty• 

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Pěší zóna v centru města.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Možnost platby kreditní kartou• 
Poukázky SODEX (VITAL PASS, FLEXI PASS • 
a DÁRKOVÝ PASS).

5% slevy • 
Smluvní partner bonusového prodeje • 
systému Lyoness

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Značky brýlí

Flair – www.flair.de • 
Charmant group – www.charmant.de • 
(značky BOSS, ELLE, ESPRIT, ESP, 
VALMAX ...) 
Face&Face – www.faceaface-paris.com • 
OWP – www.owp.de • 
(MEXX – brýlové obruby) 
Daniel Swarovski – brýlové obruby• 
Omega – www.omega-optix.cz • 
(dovozce brýlových čoček NIKON) 
Luxottica – www.luxottica.com• 
J. F. REY – www.jfrey.fr• 
Porsche-Design – www.porsche-design.com• 
CAZAL• 

Pomůcky pro slabozraké

Lupy• 
Dalekohledové a lupové systémy• 
Filtrové brýle• 
Televizní lupy• 

Královéhradecký 
kraj OPTIK ADÁMEK
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Oční optika Zdeněk Adámek na trhu působí od 
roku 1992. Všichni zaměstnanci jsou kvalifi ko-
vaní oční optici

Kromě práce v oční optice pan Adámek provádí 
měření zraku na oční klinice v Hradci Králové.
Řadu let také zajišťuje pomůcky pro slabozraké 
v celé ČR.

„Dokonalý zrak, dokonalý vzhled“, říká s úsmě-
vem,“ to je moje fi lozofi e. Jedno ani druhé se 
nevylučuje. Klientům dopřávám jen kvalitní zbo-
ží. Například multifokální brýlové čočky Nikon, 
jejíž výrobce japonská společnost Nikon působí 
od roku 1917 a v optickém průmyslu od roku 
1950. Po celou dobu své existence má pověst 
nejvyspělejší světové fi rmy se špičkovými tech-
nologiemi pomáhajícími i při velkých očních 
vadách. Jejich brýlové čočky jsou podle mého 
názoru nejlepší. Mají výborné optické vlastnosti 
a nejkvalitnější povrchovou úpravu.“

Pan Adámek rád lyžuje, také hraje golf. Je čle-
nem golfového klubu v Myštěvsi a ve volných 
chvílích ho najdete v Bohdanči nebo na jiném 
krásném hřišti ve východních Čechách.

OWP Design J. F. REY

CAZALAZAL



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Pardubický kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

T. G. Masaryka 415, 
Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 525 286
Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–12.00, 13.30–17.00 hod
So  8.00–11.00 hod

Náměstí 5. května 25, 
Jablonné nad Orlicí 
Tel.: +420 465 525 286
Otevírací doba: 
Út, St, Pá 8.30–12.30, 13.15–16.30 hod

www.optika.ustecko.com

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky, slunečních brýlí, • 
připravujeme aplikaci kontaktních čoček.
Prodej doplňkového optického sortimentu • 
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 
Vyšetření zraku optometristou na objednávku • 
Věrnostní program • 

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

V ulici od Mírového náměstí směrem k vlakové 
zastávce Ústí nad Orlicí-město.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

výběr brýlových obrub z kovu i plastu • 
včetně vázaných a vrtaných brýlí 
Poradenství při výběru brýlí i brýlových skel • 
Možnost měření zraku • 

Široký výběr slunečních brýlí a možnost • 
zhotovení dioptrických slunečních brýlí 
Čistící prostředky, utěrky, pouzdra na brýle, • 
lupy 
Možnost objednání dalekohledů, mikrosko-• 
pů, barometrů, teploměrů apod. 
Opravy brýlí • 

KDO JE OPTOMETRISTA?
Optometrista je zdravotnický pracovník, který se 
specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontakt-
ních čoček, doporučí Vám vhodnou korekční po-
můcku pro váš zrak. Je to státem registrovaný spe-
cializovaný odborník v určování zrakové ostrosti, 
měření a korigování zrakových refrakčních vad.

Cílem optometrie je dosáhnutí nejlepšího mož-
ného vidění zdravých očí s fyzikálně-optickými 
prostředky.

Co se mnou bude optometrista dělat
Zjištění dosavadních zrakových návyků • 
a úkolů, anamnéza – potíže se zrakem, 
povolání, zdravotní stav, poslední měření, 
typ nošené korekce, naturální vizus (bez 
korekce), pracovní vzdálenost, čtecí 
vzdálenost, koníčky, atd.
Zjištění přání zákazníka• 
Změření a kontrola dosavadních brýlí• 
Změření Pupilární Distance (vzdálenost • 
zorniček) a výšek
Přesné změření zraku kvalifikovaným • 
optometristou pomocí nejmodernějších 
metod a přístrojů
Zjištění a ohodnocení úrovně zrakové • 
ostrosti s novou korekcí – kompletní 
změření zraku cca 20–40 min

OČNÍ OPTIK
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Vysvětlení možného korekčního řešení, dle • 
individuálních zrakových požadavků a přání 
zákazníka
Výběr brýlové obruby dle funkčních, • 
estetických a módních požadavků 
Anatomické přizpůsobení vybraného • 
brýlového rámečku
Výběr brýlových skel s možností povrcho-• 
vých úprav
Zhotovení brýlí v naší dílně • 
Konečné přizpůsobení hotových brýlí • 
zákazníkovi
Kontrola zrakových funkcí s novými brýlemi• 
Upozornění na určitou dobu návyku • 
Kontrolní servis po 4 týdnech nošení• 
Další excelentní zákaznický servis• 

Mějte však na paměti, že změření zraku opto-
metristou nenahrazuje preventivní prohlídku 
u očního lékaře!

Odboné vyšetření zraku
Oční prohlídka by měla odhalit nejen to, jak sil-
né brýle potřebujete, ale také případné přízna-
ky počínajících očních chorob.

Jak často bych měl na vyšetření chodit?
Zrak je drahocenný smysl, o který je potřeba dob-
ře pečovat. Proto Vám doporučujeme absolvovat 
oční vyšetření pravidelně alespoň jednou za dva 
roky, bez ohledu na to, zda brýle nosíte, nebo ne.

90 % lidí se bojí ztráty zraku
Nedávné výzkumy* odhalily, že devět z deseti lidí 
se bojí ztráty zraku více než ztráty kteréhokoli ji-
ného smyslu. Také se však ukázalo, že veřejnost 
nemá dostatek informací a že není dostatečně 
seznámena s možnými zdravotními riziky.

1 člověk ze 3 neabsolvoval v uplynulých • 
dvou letech oční vyšetření 
1 člověk z 10 uvedl, že neabsolvoval oční • 
vyšetření po dobu delší než 5 let 
48 % lidí odpovědělo, že zhoršení zraku jim • 
způsobuje největší obavy 
87 % lidí odpovědělo, že by spíše absolvo-• 
valo oční vyšetření, pokud by vědělo, že 
odhalí zdravotní problémy 
68 % populace tvrdí, že prodělalo určitě • 
problémy se zrakem 

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven.

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Z nabídky brýlových obrub uvádíme například 
tyto značky:
Davidoff, Jaguar, Hugo Boss, JOOP!, Char-
mant, Puma, Menrad, Nodoka, Aristar, Zeiss, 
Esprit, Morgan, Chique, FISHBONE, H. I. S., 
TOMMY HILFINGER, J. F. Rey, BOZ, Face a Face, 
Flair, Minima, Augusto Valentini, LOOK & ME, 
Lookino, Oxibis, YOU‘s, Exalto, Dilem, GIOTTO, 
Grant, ZIGGY, Adidas, Reebok, X-Tasy, Nordica, 
DUTZ, ENJOY, Red a Mad, POLAROID. 

DIOPTRICKÉ BRÝLE
V našich prodejnách Vám nabízíme bohatý výběr 
dioptrických brýlí ve všech cenových relacích.
Můžete vybírat z široké nabídky brýlových ob-
rub i skel a využít kvalifi kovaného poradenství 
našich očních specialistů. Pokud sháníte luxusní 

brýle z nejkvalitnějších materiálů a s exkluziv-
ním designem nebo hledáte kvalitní brýle za 
výhodnou cenu, v každém případě si u nás vy-
berete. V našich prodejnách na Vás čeká:

více než 3000 modelů dioptrických brýlí • 
renomovaných značek 
ceny dioptrických brýlí již od 320 Kč • 
široký výběr dětských a juniorských typů • 
dioptrických brýlí, jejichž design i kvalita jsou 
přizpůsobeny potřebám dětských klientů 
pestrá paleta stylových doplňků (pouzdra, • 
čisticí spreje, mikrovláknové hadříky, apod.) 

SLUNEČNÍ BRÝLE
Sluneční brýle jsou nejen atraktivním módním 
doplňkem, ale také důležitou součástí péče 
o Váš zrak. Sluneční brýle si můžete koupit prak-
ticky kdekoli, často za neuvěřitelně nízké ceny. 
Vy však vybírejte u odborníků. Nabízíme také 
sluneční brýle s polarizačními foliemi – výhodné 
pro řidiče, rybáře, vodní sporty. Tyto folie ruší 
odrazy světla od vodorovných ploch (mokrá vo-
zovka, vodní hladina) – neleskne se.

OČNÍ OPTIKA JANEČKOVÁ 

VÁM NABÍZÍ

fundované poradenství – naši optici Vám • 
doporučí vhodná skla i obruby 
spolehlivé produkty – nabízíme jen kvalitní • 
a prověřené sluneční brýle zaručující 100% 
ochranu před UV zářením 
design světových značek – v naší nabídce • 
najdete sluneční brýle světoznámých 
značek, jako jsou Polaroid, Revlon, Puma, 
Reebok, Enjoy, Esprit, Performer, YELL!, 
XOOR.

VLADIMÍRA JANEČKOVÁ



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

KONTAKTNÍ ÚDAJE

OČNÍ OPTIKA ŠÁRKA KOCANDOVÁ
Provozovny
Hypermarket Globus, Hradecká 40
621 00 Brno Ivanovice
Tel.: 541 225 779

Minoritská 469/1
602 00 Brno
Tel.: 542 211 932

Karlovo nám. 32/43
674 01 Třebíč
Tel.: 568 843 043

Náměstí 19/21
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 522 899

Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
Tel.: 546 437 116

www.optikakocandova.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí–Pátek 9:00–18:00
Sobota  9:00–12:00

PŘEHLED SLUŽEB

Měříme zrak a aplikujeme kontaktní čočky.
Na pobočkách v Brně je možnost změřit zrak 
očním lékařem. 

Na našich optikách Vám pomůžeme s výběrem 
brýlí i pomocí počítače a kamery.
Opravy brýlí, čištění skel ultrazvukem 
Kvalifi kovaná poradenská činnost

Vyšetření zraku bez dlouhého čekání, • 
ZDARMA při zakoupení brýlí 
U nás vyšetřují kvalifikovaní optometristé • 
registrovaní na Ministerstvu zdravotnictví 
Vyšetření je možné bez objednání, ale lze • 
se také objednat telefonicky a nově i přes 
internetové stránky 
Oční lékař v našich pobočkách:• 

Brno Hyper market 
Globus

Středa 10.00–15.00

Brno Minoritská Pondělí 10.00–15.00

Vyšetření optometristy v našich pobočkách:

Brno Hyper-
market Globus

Po−Ne 8.00–17.00

Brno 
Minoritská

Po-Pá 9.00–17.00

Třebíč Pá 8.30–16.00
Ivančice objednávky pouze telefonicky
Velké Meziříčí objednávky pouze telefonicky

kraj Vysočina

OPTIK KOCANDOVÁ
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UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Všechny provozovny paní Kocandové jsou umís-
těny v atraktivních lokalitách v centru. 

Brno / Globus nákupní centrum
Brno / Minoritská centrum města
Třebíč náměstí
Velké Meziříčí náměstí
Ivančice náměstí

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Odměna pro naše věrné zákazníky – věrnostní 
slevové  karty (sleva 5 %, 7 %, 10 %, 15 %).
Jsme zařazeni do programu SPHERE CARD (sle-
va 5 % na kontaktní čočky, 10% na zhotovení 
dioptrických brýlí, 15% VIP sleva na vše).
Přijímáme poukázky SODEX (VITAL PASS, FLEXI 
PASS A DÁRKOVÝ PASS).

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

PŘEHLED OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Široký výběr značkových i levných brýlí. 
JAGUAR, HUGO BOSS, DOLCE GABANA, 
JOOP, J. F. REY, PUMA, DAVIDOFF, VERSACE 
A NOVĚ QUIKSILVER A ROXY, která se vyznaču-
je sportovním a originálním designem, trendo-
vými detaily i tvary.

VZNIK PROVOZOVEN

Ivančice 2001
Třebíč 2002
Brno / Globus, Velké Meziříčí 2003
Brno / Minoritská 2007

NAŠE FIRMA

Poskytujeme kompletní a kvalitní péči pro zá-
kazníky a budujeme s nimi vztahy tak, aby od 
nás odcházeli spokojeni a vraceli se k nám.



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Jihomoravský 
kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Petr Krouman
Josefská 516/1, 602 00 Brno-město 
Telefon: +420 542 212 955 
Fax: +420 542 212 955 
E-mail: info@optikkrouman.cz 
www.optikkrouman.cz 

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky, kontaktních čoček • 
a slunečních brýlí
Prodej doplňkového optického sortimentu • 
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 
Spolupráce s očním lékařem − docházení • 
do optiky od dubna 2009
Vyšetření zraku optometristou,aplikace • 
kontaktních čoček i bez objednání
Bezbariérový přístup• 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí–Pátek 8:30–18:00 
Sobota 9:00–12:00 

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Centrum města, atraktivní lokalita v historické 
části, v blízkosti Kostela sv. Voršily.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Vyšetření zájemců o multifokální skla • 
zdarma na speciálním přístroji Visionprint 
systém
Od ledna 2009 levnější kontaktní čočky, pro • 
věrné zákazníky čtvrté balení měsíčních 
čoček AIR OPTIX a AIR OPTIX N+D za 
třetinovou cenu 
Ve spolupráci se ZOO Brno adoptována • 
samice Kajmana brýlového. Pro každé dítě, 
které přijde se vstupenkou ze ZOO v Brně 
do optiky Krouman, je nachystána sleva 
20 % na brýle.
Věrnostní karty• 
Pro majitele karet navíc zdarma vyčištění • 
brýlí ultrazvukem, drobné opravy a úpravy
Zasílání novinek s aktuálními nabídkami • 
emailem
Pravidelné výstavy nových modelů brýlí• 
Možnost platby kreditní kartou• 
Dárkové poukázky• 

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

Rodinná fi rma OPTIK KROUMAN více než 16 
let vyznává individuální přístup k osobním po-

OPTIK KROUMAN
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žadavkům zákazníka. Jejím cílem je samozřej-
mě ten, který se dlouhodobě vrací. Kolektiv pro-
vozovny je tvořen výhradně kvalifikovanými 
očními optiky, z nichž většina jsou i optometris-
té, kteří mohou vyměřovat dioptrie a aplikovat 
kontaktní čočky. Provozovna patří mezi nejrych-
lejší při zhotovování zakázek, poskytuje třiceti-
minutový servis. 

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Vybrat pro klienta to nejlepší je velká zodpověd-
nost. Např. značky Cazal a Davidoff se soustře-
ďují na precizní provedení obruby a nejlepší 
povrchovou úpravu. Můžete si modely vybrat 
nejen v pozlaceném provedení (bílého, žlutého 
zlata), ale i v celozlatém provedení, např. u fi r-
my Jullien. U vrtaného patentu Minima si vybe-
rete všechny detaily jako jsou šroubky, kamínky, 
koncové kuličky, barva a způsob uchycení skel, 
včetně tvaru. Holandská fi rma Your‘s přináší 
úžasné barevné variace. Italská X-Ice je plná 
extravagance. U fi rem Jaguar a Eschenbach 
najdete kvalitní klasiku. A samozřejmě mnoho 
dalších.

V nabídce jsou sluneční brýle nejvyšší kvality zn. 
Dolce&Gabbana, Versace, Hugo Boss, Ro-
denstock, Vogue, Esprit, Guy Laroche, Tommy 
Hilfi ger, Adidas, Porsche Design, Davidoff, Ray-
Ban, Zeiss, Joop, Mercedes Benz, Vivienne 
Westwood, Jaguar, Bogner…

Sportovní brýle např. zn. Adidas, navržené fi r-
mou Silhouette patří v oční optice ke špičkám.

LUXUSNÍ KOLEKCE BRÝLÍ

Od roku 2008 jsme rozšířili prodejní prostory, 
na kterých nabízíme nejluxusnější kolekce brýlí, 
jaké si dokážete představit. 

Brýle Daniel Swarovski patří k nejvyšší třídě 
mezi brýlemi a rozšiřují kolekce stylových doplň-
ků prvotřídní kvality a extravagantního desig-
nu, jejichž identita pochází z dokonalé technolo-
gie výroby křišťálů. 

TAG Heuer vytvořil ojedinělou koncepci ma-
losériových brýlových obrub s cílem maximální-
ho komfortu nošení. Použití titanu umožňuje 
dosáhnout nízké váhy a vysoké pevnosti brýlo-
vého středu, avšak největší předností zůstává 
konstrukce Beta titanových stranic s tvarovou 
pamětí, která umožňuje vysokou fl exibilitu i tva-
rovatelnost kolem spánků a boltců uší.

Luxusní značka Porsche Design je vedoucí 
značkou mezi designovými a řemeslně zručně 
provedenými pánskými doplňky. Pro stylové, od-
vážné, tradiční a moderní korekční i sluneční brý-
le využívá exkluzivní a vysoce kvalitní materiály. 

Kolekce brýlí francouzské firmy J. F. REY 
v sobě snoubí prvky moderního designu, osobi-
tého francouzského šarmu a citlivosti pro ba-
revnou extravaganci inspirovanou japonskými 
přírodními motivy. 

Italská značka Dolce & Gabbana, spojující 
smyslnost se středomořskými kořeny, předsta-
vuje brýlové kolekce nadčasových tvarů a no-
vých materiálů, charakteristických užitím pre-
cizních detailů, například využitím kamenů 
Swarovski na logo D & G.

VÝSTAVA BRÝLÍ

V dubnu se vyšetřovna v prvním patře provozovny 
promění ve výstavní sál, kde se klientům představí 

cca 1 000 úplně nových, jarních modelů. Tento-
krát to budou ucelené kolekce brýlí PORSCHE DE-
SIGN, TAG HEUER, J. F. REY, DOLCE GABBANA 
a VERSACE. Samozřejmostí budou i sluneční brý-
le. Výstava začíná 24. dubna 2009.

Pan Krouman je srdečný usměvavý člověk.Ve chví-
lích volna provozuje již 8 let potápění. „Pod vodou 
je klid,“ říká, „jezdím rád do Karibiku, Egypta, ne-
vynechám ani Brněnskou přehradu“. Co se týče 
prodeje brýlí, zastává názor: „Člověk v brýlích by 
měl vybočovat z průměru. Brýle by o něm měly 
něco sdělit,“ dodává, jak jinak než s úsměvem.
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OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Zlínský kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ludmila Veselá − oční optika 
Bří Lužů 115, 688 01 Uherský Brod 
Telefon: +420 572 633 080 
E-mail: optikavesela@email.cz 

PŘEHLED SLUŽEB

Prodej oční optiky, slunečních brýlí • 
a příslušenství ke kontaktním čočkám
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 
Spolupráce s očním lékařem:• 
MUDr. Krejčeřík − oční vyšetření, aplikace 
kontaktních čoček, měření zraku

OTEVÍRACÍ DOBA

Ponděl í 8:30—12:00 13:30—17:00

Úter ý 8:30—12:00 13:30—17:00

Středa 8:30—12:00 13:30—17:00

Čtvr tek 8:30—12:00 13:30—17:00

Pátek 8:30—12:00 13:30—17:00

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

5 minut pěšky od centra města, viditelnost ze 
silnice

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Vizuální poradenství pomocí přístroje • 
CASIOPEA zdarma
Příležitostní sezonní slevy − až 20 %• 

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

Oční optiku, kterou vede paní Ludmila Veselá, 
najdete pod krásným stylovým náměstím 
v Uherském Brodu.

Vzhledem k tomu, že provozovna zde fungovala 
již před 36ti lety jako státní podnik, každý míst-
ní občan Vás s naprostou jistotou pošle na 
správné místo. Navíc je provozovna viditelná ze 
silnice. Místní projíždějící sanitní vozy s nemo-
houcími lidmi zde občas zastaví a ochotní za-
městnanci optiky klientům provedou požadova-
nou službu i ve voze.

Paní Veselá koupila oční optiku v roce 1991, do 
té doby zde pracovala jako vedoucí. Činnost op-
tiky tudíž pokračovala bez přerušení a plynule, 
pouze s jiným majitelem.

OPTIKA VESELÁ
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Z původních tří zaměstnanců zůstal jeden. Paní 
Veselá vysvětluje, že je to díky dokonalejším pří-
strojům, které lidský faktor nahradí.

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

V optice najdete obruby vybraných světových 
značek. V současnosti se prodávají poloobruby 
bez spodní  části očnice.

„Dříve tolik nositelů brýlí nebylo,“ tvrdí paní Ve-
selá. „Jsem přesvědčená, že k potížím dochází 
i díky práci na počítačích a to u lidí ve věku 
20−30 let.“

Zákazníci prý do brýlí investují více. Mají zájem 
o kvalitní skla, z 90 % se zde prodávají plastová. 
Doporučujeme dioptrická skla zn. HOYA, se kte-
rou máme velmi dobré zkušenosti. I zákazníci 

v důchodovém věku zvolí levnější obrubu ale 
vždy kvalitní skla.Také je upřednostňován kvalit-
ní materiál, hlavně titan, který je lehký, trvanlivý 
a vyhovuje po estetické stránce. Navíc neoxidu-
je a nereaguje na kůži.

„Hodně klientů ovlivníme sami. Bývá to v době 
našeho návratu z veletrhu oční optiky v Brně, 
kde vidíme nové trendy, materiály, barvy. Jed-
né zákaznici, která si vybrala klasický typ ob-
rub, jsem ukázala typ extravagantních brýlí 
J. F. REY, kterými se pyšnila herečka Simona 
Stašová v kalendáři fi rmy Encore. Rozhodla se 
pro ně a skutečně jí změna prospěla. Brýle 
byly odvážné, slušivé a jejich majitelka velmi 
spokojená.

V oční optice paní Veselé je pořád plno a panu-
je zde příjemná atmosféra. Není divu. Většina 
zákazníků sem chodí již se svými dětmi i vnuky.

ZÁVĚR – FILOZOFIE FIRMY

Na dotaz jak tráví majitelka optiky volný čas 
nám s úsměvem odpovídá:

“Ráda jezdím relaxovat k moři, luštím křížovky 
a sudok.“

Aby měla radost ze své práce, tvrdí, že optik 
musí mít vkus. Pokud prý brýle pomohou po 
zdravotní stránce a navíc zákazníkům sluší, je 
to pro ni největší odměna. Pak nezáleží na tom, 
jakou světovou značku nesou, či zda byly prodá-
vány se slevou.



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

Olomoucký kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Optika TOMIK
8. května 25
772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 225 511
E-mail: optika@vol.cz 

PŘEHLED SLUŽEB

Kompletní služby A–Z
Od měření přes zpracování až po servis

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Pá 9:00–18:00
So  9:00–12:00

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Centrum města

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

OPTIK TOMIK
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PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU
V nabídce je kompletní sortiment brýlí a optic-
kých čoček, jak standardních, tak i nejvyšší kva-
lity např. zn. Menrad, Tag Heuer, Daniel Swa-
rovski, Silhouette, Essilor.

Vyznáváme individuální přístup k zákazníkům 
a namísto unifi kace formou věrnostních progra-
mů se zaměřujeme na konkrétní požadavky kaž-
dého z nich.

Příroda je vcelku neporazitelná, ale je spousta 
možností, jak nedostatky, kterými naše oči vyba-
vila, s elegancí vyřešit. Vzletným způsobem lze 

říct, že od klasické optiky je k nejnovějším techno-
logiím jen krok. Uděláme ho rádi za Vás.

Všichni se pohybujeme většinu času na evrop-
ské půdě a se slovanským obličejem, je to jeden 
z hlavních důvodů, proč u nás naleznete převáž-
ně německé, rakouské, ale i italské, či francouz-
ské obruby a optiku do nich.

K této geografi cké souvislosti patří i důvod kva-
litativní. Evropa je již dlouhá léta naprostým 
vzorem prvotřídních technologií a servisu.

Bohužel obor oční optiky nemá vždy „léčivý“ 
charakter a proto u nás najdete kompletní po-

radenství s ohledem na správnou prevenci 
a ochranu. Z toho vyplývá důraz na výkonnější 
optiku, například cestou multifokálních čoček, 
popřípadě různých forem estetických řešení vy-
sokých dioptrií. 

Samozřejmě nezapomínáme na skloubení 
správného vidění s poskytnutím dokonalého 
image.

Ve všech ohledech se proto snažíme naplnit pa-
rafrázi na citát Richarda Aldingtona ...

... Brýle mají jen cenu radosti, kterou způsobí.



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

OČNÍ OPT IK V REGIONECH

KONTAKTNÍ ÚDAJE

OPTIK EXCLUSIVE
Edith Váňová
Přívozská 157/5
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 114 117
E-mail: optik.exclusive@centrum.cz 

DALŠÍ PROVOZOVNY

Nezvalovo náměstí 847
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 919 345

Václava Vacka 1668
70 800 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 604 233 468

Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Tel.: 596 785 311, 595 703 395

Chitussiho 9
710 00 Slezská Ostrava,
Tel.: 596 241 083/l. 212

PŘEHLED SLUŽEB

Komplexní vyšetření zraku odbornými • 
pracovníky, magistry a optometristy ve 
spolupráci s očními lékaři
Prodej oční optiky, kontaktních čoček • 
a slunečních brýlí

Prodej doplňkového optického sortimentu • 
Opravy a čištění brýlí ultrazvukem• 

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–pá 9.00–17.00

UMÍSTĚNÍ OČNÍ OPTIKY, 

DOSTUPNOST PRO ZÁKAZNÍKY

Provozovna v Přívozské ulici se nachází v centru 
města, další provozovny jsou umístěny v jiných 
částech Ostravy.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

K dispozici je kamerový systém VISUPOINT, 
díky němuž je kamerou snímán a promítán na 
obrazovce a který umožňuje zákazníkovi vybrat 
si obruby dle jeho vkusu.

Na provozovně v Přívozské ulici je zcela • 
nová vyšetřovací jednotka s potřebnými 
technickým vybavením a nejmodernějšími 
přístroji používaných především k aplikaci 
kontaktních čoček.
V dalších optikách disponujeme optickými • 
laboratořemi vybavenými špičkovými 
automaty, řízenými počítačem.
Možnost platby kreditní kartou.• 
Při použití skladových skel možnost • 
zhotovení brýlí na počkání nebo max. do 24 
hodin.

Ostravský kraj

OPTIK EXCLUSIVE
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ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven. 

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

V hlavní provozovně jsou k dostání pouze znač-
kové obruby např. od fi rem:
ENCORE
ZN. FACE FACE, J. F. REY, FLAIR, BOZ
SAGITTA
ZN. JAGUÁR, JOOP, DAVIDOFF, CHIGUE, MEN-
RAD, PUMA, HUGO BOSS, GUY LAROCHE, LA-
COSTE, LEVIS
SILLUSTANI
OXIBIS, LAGUIOLE ...
APIA
GIORGIO ARMANI ...
FINEST TRADE
MISIONI, VIVIENNE, MERCEDES, CERRNTI
EYE 2000
MINIMA a další.

OPTIK VÁŇOVÁ

Majitelka provozoven oční optiky Edith Váňová 
pracovala dříve jako vedoucí státní optiky v Os-
travě-Hrabůvce. V roce 1991 otevřela zcela 
nově zřízenou optiku na jiném místě (poliklinice) 
a stala se majitelkou první soukromé optiky 
v tehdy Severomoravském kraji. Postupně oteví-
rala další optiky v různých lokalitách Ostravy 
a v současné době vlastní pět optik.

„Mám tento obor velmi ráda, bohužel již nepři-
cházím tolik do styku se zákazníky“, říká paní 
Váňová. „Bavilo mě pracovat s lidmi při výběru 
obrub a vždy jsem se snažila, aby jim brýle slu-
šely – i když výběr byl v minulosti značně ome-
zen. Brýle nesmí být handicapem, ale přednos-
tí. To je mé heslo! Před revolucí jsem několikrát 
navštívila SRN a viděla úroveň tamních optik. 
Přála jsem si, abych jednou měla na takové 
úrovni optiku i já. Po revoluci jsem si toto přání 
splnila.

Podnikání není vůbec jednoduché. Po třech 
úspěšných letech se mě snažila zlikvidovat 
konkurence. Došlo k vloupání a optika byla 
zcela vybílená. Nezůstala jediná obruba a ško-
da přesáhla 1,5 mil. korun. Tehdy mě potěšila 
solidarita dodavatelů. Poslali balíky zboží nebo 
přijeli osobně a splatnost nechali na mě – až 
budu mít peníze. Po třech dnech jsem mohla 
znovu provozovnu otevřít. Velmi mi pomohla 
i druhá a nejdůležitější skupina – samotní zá-
kazníci, kteří trpělivě čekali až znovu otevřu. 
Nešli jinam. Potom kupovali nejdražší obruby 
i skla a přímo říkali, že mi chtějí pomoci.

Máme velkou klientelu a její přízeň stále trvá.
Každá lokalita má jiné zákazníky, např. v centru 
Ostravy, kde je dnes hlavní provozovna, se pro-
dávají dražší značkové obruby i skla,  také se 
zde aplikují kontaktní čočky.

Na zaměstnance mám vysoké nároky. Musí mít 
patřičné odborné vzdělání stejně jako komuni-
kační schopnosti a příjemné vystupování. To vše 

je důležité pro spokojenost zákazníků a pokud 
spokojeni jsou, pak se k nám i vrátí.

12 let jsem neměla žádné volno. Teď se však 
těším na každý víkend, kdy jezdím do Beskyd na 
chatu relaxovat, saunovat se, věnovat se za-
hrádce i pěším vycházkám. Tam čerpám další 
síly, které potřebuji k podnikání.“



O Č N Í  O P T I K  V  R E G I O N E C H

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Brno:

Masarykova18, 
602 00 Brno
Tel.: 542 210 971
mas18@ocnioptika.com

po–pá 8–18, so 9–12

Náměstí 
Svobody 18, 
602 00 Brno
Tel.: 542 213 237
ns18@ocnioptika.com

po–pá 9–18, so 9–12

Velký Špalíček
Mečová 2
602 00 Brno
Tel.: 543 237 306
spalicek@ocnioptika.com

po-so 9–21, ne 10–20

GALERIE 
VAŇKOVKA
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno, 
Tel.: 543 255 710, 
vankovka@ocnioptika.com 

po–ne 9–21

OLYMPIA CENTRUM
U dálnice 777
664 42 Brno-Modřice
Tel.: 547 223 998
olympia@ocnioptika.com

po–ne 10–21

Praha:

ARKÁDY PANKRÁC
Na Pankráci 86
140 00 Praha 4
Tel.: 225 111 522
arkady@ocnioptika.com

po–ne 9–21

PŘEHLED SLUŽEB

Vyšetření na kontaktní čočky.
Cílem tohoto vyšetření je komplexní diagnostika 
zrakové ostrosti a parametrů předního segmen-
tu oka, zejména rohovky. 

Vyšetření na brýle.
Vyšetření na brýle neboli vyšetření zrakové os-
trosti patří mezi základní oční vyšetření. Opto-
metristovi se tímto vyšetřením dostává informa-
ce zda oči vyšetřovaného netrpí tzv. refrakční 
vadou. Refrakční vada je stav, kdy oko není 
schopno zaostřit blízký nebo daleký bod. Člověk 
s takovou refrakční vadou vidí neostře na různé 
vzdálenosti podle typu vady. 

Nové brýle jsou účinnou kompenzační pomůc-
kou, jejíchž nošení zrak dozajista nepoškozuje 
ani nezhoršuje, ale naopak Vám výrazně usnadí 
život a sníží Vaši únavu. Abyste se z nich mohli 
plně těšit, je zapotřebí naučit se je správně pou-
žívat a vyhradit si čas na to, se přes ně „naučit 
dívat“. Váš mozek si na nový ostrý obraz totiž 
potřebuje zvyknout, teprve pak svět bude správ-
ně barevný a krásný ...

Ve všech pobočkách základní servis dioptric-
kých i slunečních brýlí. 

PÉČE O ZÁKAZNÍKY 

KLUB APIA• 
– Narozeninová bonusová sleva
– Až 10% sleva na dioptrické obruby
– Až 15% sleva na sluneční obruby
– Až 7% sleva na kontaktní čočky
– Speciální akce pro členy klubu
– Nadstandartní přístup a servis
– Emailové informace o nových kolekcích 

a chystaných slevách

DÁRKOVÝ ŠEK OČNÍ OPTIKY APIA• 
BENEFITNÍ PROGRAMY• 
VRÁCENÍ DPH• 
VYŠETŘENÍ ZDARMA• 
SLEVY PRO STUDENTY• 
SLEVY NA SPHERE CARD• 
DRUHÁ DIOPTRICKÁ AKČNÍ OBRUBA • 
ZDARMA
DO AKČNÍCH OBRUB PLASTOVÉ • 
ČOČKY 1,5 (ESSILOR) ZDARMA

ÚHRADA

Hrazení lékařských předpisů od všech zdravot-
ních pojišťoven

PRODEJ OPTICKÉHO 

SORTIMENTU

Sluneční brýle
Firma nabízí velké množství slunečních brýlí 
světoznámých značek ve všech cenových kate-
goriích.V celé síti našich prodejen naleznete 
přes 20 000 ks slunečních brýlí. 

Dioptrické brýle
Nabídka dioptrických brýlí světoznámých zna-
ček ve všech cenových kategoriích – od výraz-
ných plastových obrub po jemné nenápadné 
vrtané brýle bez očnic.

Kontaktní čočky
Vadí-li Vám brýle při určitých situacích ať je to 
sport, společenské příležitosti, nebo si přejete 
pouze změnu, pak jsou pro Vás kontaktní čočky 
tím správným řešením. Kontatní čočky mají 
oproti brýlím nemálo výhod. V zimě se nemlží, 
nabízí široké zorné pole a pohodlnější korekci 
bez otlaků kořene nosu, jsou velice nenápadné. 
Mají ale také určité nevýhody: o kontaktní čočky 
je potřeba zodpovědně pečovat, přikládají se 
přímo na rohovku (to může být ze začátku hod-
ně nepříjemné) při nesprávné péči hrozí vážné 
zdravotní komplikace. 

V naší nabídce naleznete všechny typy kontakt-
ních čoček od předních výrobců. Spolupracuje-
me ale především s fi rmou Johnson&Johnson 
a Ciba Vision. Čočky těchto výrobců míváme 
skladem, ostatní značky jsme schopni objednat. 
Dodací lhůta je různá a pohybuje se mezi 2 dny 
až 3 týdny v závislosti na dostupnosti daného 
produktu. 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Naše provozovny jsou vybaveny nejmoderněj-
ším přístrojovým a dílenským vybavením urče-
ným pro oční optiky a oční lékaře tak, aby splňo-
valy moderní trendy pro vyšetřování 
a zpracování brýlových čoček. Naše vybavení 
prochází pravidelnou údržbou, modernizací 
a obměnou tak, aby naše produkty a služby vy-
hovovaly všem potřebám a přáním Vás, našich 
zákazníků.

Pro měření, centrování a zábrus brýlových čo-
ček používáme automatické měřící a zabrušo-
vací systémy francouzské firmy Essilor. Jde 
o jednoho z největších světových výrobců pří-
strojového vybavení pro oční optiky a oční léka-
ře, jedná se také o největšího světového výrobce 
brýlových čoček.

OČNÍ OPTIKY APIA



Hyal-Drop®

multi

Dokonalost 
v každé kapce

Oční kapky ke zvlhčování 
očí a kontaktních čoček 

  kyselina hyaluronová  
     2,4 mg / ml 

  bez konzervačních 
     látek

www.hyal.cz

Chauvin ankerpharm GmbH, součást koncernu Bausch & Lomb, V Domově 71, 130 00  Praha 3, www.bausch.cz

 lepší zvlhčení
  vyšší vazebná kapacita kyseliny 
hyaluronové pro vodu

  vyšší stabilita slzného filmu
  delší působení kyseliny hyaluronové na 
očním povrchu

  zvýšená ochrana
 antioxidační vlastnosti kyseliny 

hyaluronové

  jasné vidění bez podráždění 
  mukoadhezivní a viskoelastické vlastnosti 
kyseliny hyaluronové

Dokonalá úleva od pocitu suchých očí
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