
3893
tylko

/op.

DUŻY ZESTAW 
– 36 opakowań

 -0.50D – 1 opakowanie
 od -0,75D do -3,75D – po 2 opakowania
 od -4,00D do -6,00D – po 1 opakowaniu

+ zestaw próbny w szafce (200 szt. soczewek)

wartość
zamówienia

0,99 zł netto/szt.
1267,20 zł

ŁĄCZNIE 1280 SZT. SOCZEWEK
RABAT 10%

ŚREDNI ZESTAW 
– 22 opakowania

 od -0,75D do -6,00D – po 1 opakowaniu

+ 100 szt. soczewek próbnych

wartość
zamówienia

1,07 zł netto/szt.
813,20 zł

ŁĄCZNIE 760 SZT. SOCZEWEK

RABAT 5%

MAŁY ZESTAW 
– 14 opakowań

 od -0,75D do -4,00D – po 1 opakowaniu

+ 50 szt. soczewek próbnych

wartość
zamówienia

1,15 zł netto/szt.
540,50 zł

ŁĄCZNIE 470 SZT. SOCZEWEK
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      OFERTA HANDLOWA
MATERIAŁY MARKETINGOWE

SZAFKA  
Z SOCZEWKAMI PRÓBNYMI

PLAKAT PROMOCYJNY (A2)

Wyjątkowy
komfort i nawilżenie 

Jednodniowe soczewki kontaktowe

 r najzdrowszy tryb wymiany
 r codziennie czysta,  

  świeża soczewka
 r niski dzienny koszt noszenia  

  pary soczewek
 r bez płynów, bez pielęgnacji, 

  bez czyszczenia

59,-
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ULOTKA KONSUMENCKA (DL)

Dlaczego  
soczewki  
kontaktowe?
Jest wiele powodów, dla których  ludzie decydują się na wypróbowanie  soczewek kontaktowych.Jednodniowe soczewki  kontaktowe to:

 r uzupełnienie okularów  korekcyjnych – zajęcia  fitness, bieganie, rower,  basen, impreza,  specjalne okazje,
 r pod okulary  
przeciwsłoneczne, r doskonałe widzenie  bez ograniczeń,

 r nikt nie widzi, że mamy  wadę wzroku,
 r nie zaparują i nie spadną.

Bardzo  
komfortowa  
soczewka  
jednodniowa  w rewelacyjnej cenie!Comfort fit 1 DAY zawierają dużo wody pozostając dobrze nawilżone przez wiele godzin. To ciekawa 

oferta dla stałych użytkowników soczewek jak  i dla użytkowników okularów, którzy chcą nosić soczewki okazjonalnie.
 r codziennie czysta, świeża para soczewek; r bez czyszczenia, pielęgnacji i przechowywania; r niski dzienny koszt noszenia pary soczewek; r idealna dla alergików;
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Noś je codziennie 
lub zakładaj na zmianę 

ze swoimi okularami

Superkomfortowe 
soczewki

jednodniowe

SUPER
CENA
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PASZPORCIK Z PARAMETRAMI 
SOCZEWEK

W razie wypadku lub utraty świadomości
proszę o fachowe wyjęcie soczewek.

Dziękuję!        

IMIĘ I NAZWISKO

PIECZĄTKA GABINETU
MOC SOCZEWEK

OKO PRAWE OKO LEWE
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Noszę soczewki
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