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Beköszöntött a kevés napfénnyel járó őszi-téli 
időszak. A hosszú estéken pedig talán eszünkbe 
sem jut, hogy éppen a mesterséges fényben el-
töltött órák terhelik meg igazán a szemünket. 
Különösen, ha elmúltunk 40 évesek, a lámpa-
fénynél olvasva, vagy a digitális eszközök képer-
nyőjét nézve, a szemünk a szokásosnál gyorsab-
ban elfáradhat.
Mindezt általában akkor vesszük észre, ami-
kor gyakran változtatjuk a fókusztávolságunkat, 
és így, hol messzebbre, hol közelebbre kell néz-
nünk. Amennyiben Ön ilyenkor homályos látást 
tapasztal, vagy a kezében tartott könyv betűi 
egyre gyakrabban mosódnak el, érdemes meg-
látogatnia az optikai üzletünket egy látásvizsgá-
lat erejéig.
Aggodalomra persze nincs ok, ezek a jelensé-
gek a szem természetes öregedéséből fakadnak, 
és a legmodernebb progresszív szemüveglen-
csékkel tökéletesen kiküszöbölhetők. A Szemlá-
tomás Optikákban azért állítottuk össze szakértő 
munkatársaimmal az EyeStyle Magazin legfris-
sebb számát, hogy megmutassuk az Ön számára 
is elérhető, személyre szabott megoldásainkat, 
és segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy Ön minden 
körülmények között tökéletesen lásson!

Kellemes olvasást kívánunk!
Szemlátomás Optikák
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#OPTIKÁINK

#ITT KERESS
2300 Dunaharaszti, Báthori u. 1. 

Posta mellett
+36 30 677 6637
+36 24 370 773

szemlatomas@gmail.com
2300 Dunaharaszti, Némedi u. 

69.Tesco üzletsor
+36 30 318 3444
+36 24 260 279

szemlatomas2@invitel.hu
szemlatomas.hu

www.facebook.com/szemlatomas

látásvizsgálat, szemészeti (szemorvos 
által végzett) vizsgálat,  
gyermek látás/szemészeti vizsgálat, 
szemüvegkészítés, szemüvegjavítás, 
kontaktológia

#NÁLUNK

B  üszkék vagyunk arra, hogy Dunaharaszti lakói számára üzletünk 
neve egyet jelent a megbízhatósággal és a szakértelemmel.  

Az a küldetésünk, hogy az itt élők és családjaik optikai igényeit megis-
merjük, és segítséget nyújtsunk bármilyen panasz esetén. 
A látásjavítás és a szemüvegkészítés területén is elhivatott és felkészült 
munkatársakkal, illetve partnerekkel dolgozunk, akik örömmel segítenek 
Önnek. Nem csak akkor, ha új szemüvegre van szüksége,  
hanem bármilyen látással, szemüveggel kapcsolatos probléma esetén, 
legyen szó látásvizsgálatról, vagy a szemüvege javításáról, karbantartá-
sáról. A Szemlátomás Optikákban az a cél vezérel minket, hogy minden 
esetben tökéletes megoldást kínáljunk Önnek, akár szemüvegre,  
akár szakmai tanácsra van szüksége. Modern eszközökkel, évtizedes 
tapasztalattal, barátságos környezetben várjuk Önt!

Szemlátomás Optikák
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Mi a presbiópia?
A presbiópia, más néven öregszeműség, egy élettani folyamat.
Általában 40 éves kor fölött jelentkezik. 

Mi okozza a presbiópiát?
Gyermekkorunkban a szemlencsénk olyan rugalmas, hogy 
akár 15-20 dioptriát is képes alkalmazkodni ahhoz, hogy a kö-
zeli tárgyakat, betűket élesen lássunk. Azonban szemlencsénk 
rugalmassága az idő előrehaladtával csökken, egyre rugalmat-
lanabbá válik. Ez egy természetes élettani folyamat, amely már 
gyermekkorban elkezdődik, és 60 éves korunk körül befejező-
dik. Azonban a szemlencsénk soha nem fogja teljesen elveszíte-
ni a rugalmasságát. 

Honnan tudhatom, hogy presbiópiás vagyok?
A leggyakoribb tünetek: ha azt vesszük észre, hogy az olvasni-
valónkat egyre távolabb tartjuk magunktól, a műszerfalat nem 
látjuk élesen vezetés közben, vagy csak jó megvilágítás mellett, 

A látás 40 éves kor felett 
az öregszeműség okai és kezelése

nappali természetes fényben látunk olvasni, és nem tudunk so-
káig koncentrálni számítógépes munka közben. Egyéb kísérő 
tünetek lehetnek: gyakori fejfájás, szem körüli fájdalom, hom-
loktáji fájdalom, égő szemek, stb.

Milyen megoldások, szemüveglencsék 
léteznek a presbiópiára?

Nézzük meg, hogy presbiópia esetében milyen szemüveg-
re van szükségünk. Fontos, hogy a távoli és a közeli tár-
gyakat, illetve a monitorunkat is élesen lássuk. Ez három 
távolság, három különböző dioptriával. Cserélgetni bizto-
san nem szeretnénk három szemüveget, mert ez nem élet-
szerű. Emlékezhetünk még azokra a szemüveglencsékre, 
amelyeknek volt egy éles határa, választóvonala a távoli 
és az olvasó dioptria között. Ezek idejétmúlt konstrukci-
ók, amelyek a félközeli távolságra nem adtak éles képet,  
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lát közelre és félközeli távolságra, ha a számítógépét, digitá-
lis eszközeit nézi. Ebben az esetben az olvasó és a félközeli 
távolságra is más-más dioptriára van szükség. Ilyenkor bel-
téri lencsék, vagy beltéri munka-progresszív szemüveglencsék 
jelenthetnek megoldást. A Hoya széles termékpalettát kínál a 
presbiópiás viselők számára, egyéni látásigényeikhez igazodva. 
 

Melyik progresszív lencsét válasszam?
Kezdő progresszív lencseviselőknek a Hoya standard multi-
fokális lencséit ajánlom. Ezeknél a szemüveglencséknél meg-
tapasztalhatja és megtanulhatja a viselő, hogy milyen látásél-
ményt nyújt egy progresszív lencse. „Haladóknak”, illetve olyan 
viselőknek, akiknél speciális, egyedi paramétereket is figyelem-
be kell venni, a Hoyalux iD progresszív lencsecsaládot ajánljuk .  
E termékek tervezésekor figyelembe vesszük azt is, hogy 
minden ember más életvitellel rendelkezik. Például azt, hogy 
valaki sok időt tölt kültéren, sportolással és a volán mögött,  
vagy pedig inkább beltéren tartózkodik, és irodában dolgozik. 
Ez a két fő embertípus különböző preferált vizuális zónákkal 
rendelkezik.

A látás 40 éves kor felett 
és nagy képugrást eredményeztek viselőiknek. Ha valaki 
presbiópiás és már van távoli szemüvege, akkor azzal csak 
távolra fog jól látni, de pl. nem fogja látni az árcédulákat  
a boltban, és nem lesz tökéletes a kép, amikor számítógép előtt 
dolgozik. Hiszen mindhárom távolsághoz különböző diopt-
riára van szükség. Ilyenkor olyan megoldást kell választani, 
amely távolra, köztes (félközeli) távolságra, és olvasáshoz  
is megfelelő látást biztosít. Így nem kell váltogatni a szem-
üvegeket, és nem lesz képugrás, választóvonal a szemüveg-
lencsén. Ezt a megoldást progresszív vagy multifokális  
szemüveglencsének hívják. A progresszív lencsék három 
zónából állnak. A lencse felső részén a távoli dioptria, kö-
zépső részén a félközeli dioptria, alsó részén pedig az olvasó 
dioptria helyezkedik el.

Természetesen léteznek egyéb megoldások is, amelyek in-
kább arra az esetre vonatkoznak, amikor a páciens még nem 
viselt szemüveget. Nincs szüksége távoli dioptriára, de nem 

MILYEN HASZNOS TANÁCSOKAT ADHATUNK 
A PROGRESSZÍV LENCSÉK MEGSZOKÁSÁHOZ?

 + Minél gyakrabban viseljük az új szemüvegünket. 
Amikor hosszabb-rövidebb időre levesszük azt, 
a megszokási idő hosszabbodik. A folyamatos viselés 
különösen az első hetekben nagyon fontos.  

 + Ne csak a szemünket, hanem a fejünket is fordítsuk 
abba az irányba, amerre nézünk.
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Egy 2016-os kutatás szerint az átlagos amerikai és európai felnőttek 90 százaléka napi 
két óránál több időt tölt digitális képernyők előtt, 60 százalékuk esetében pedig  
ez az időintervallum hat órára emelkedik. Sokan dolgoznak olyan irodákban,  
ahol nem csak a képernyő, hanem a lámpák fénye is mesterséges. Aki irodai munkát 
végez, sokszor legalább napi nyolc órát ül a kék fényt kibocsátó eszközök előtt.

DE MI AZ A KÉK FÉNY,  
ÉS MIÉRT OLYAN VESZÉLYES A SZEMÜNKRE?

Ahhoz, hogy megértsük, miért is lehet veszélyes a szemünk egészsége szempont-
jából a kék fény, először érdemes egy kis fizikalecke keretein belül belemerülnünk, 
hogyan épül fel a szemünk számára látható fény. Bár a Napból érkező sugarakat mi 
fehérnek fogjuk fel, valójában a színspektrum minden eleme megtalálható bennük. 
A napfény minden színének más a hullámhossza és az energiája is, a látható fény 
típusai közül pedig a kék fénynek van legrövidebb hullámhossza, és a legmagasabb 
energiája. A kék fény a természetben is megtalálható – minden nap találkozunk vele, 
hiszen ugyanez a fény felelős az ég kékjéért is, mivel könnyen szétszóródik  
a légkörben, a szennyeződéseken és a páracseppeken. Pontosan ez a szétszóródás 
a fő oka annak is, amiért annyira káros a szemünkre. Amíg a napfény messziről, 
szórtan érkezik a retinánkhoz, addig a mesterséges kék fényt közelről kapja a sze-
münk. A lámpák, monitorok, tablet- és telefonkijelzők mind pár centiméterre világí-
tanak az arcunktól, ami elképesztően leterheli a szemeinket. Ehhez még hozzájárul 

az is, hogy a kék fény, pontosan könnyű szétszóródása miatt, fényzajt hoz létre,  
így a szemünk komoly terhelést kap, és digitális szemfáradtság lép fel. Ennek ellenére 
tényleg szükségünk van némi kék fényre ahhoz, hogy a szervezetünk egészségesen 
tudjon működni – a természetesen kapott kék fény segít például abban, hogy a bio-
lógiai óránk megfelelően működjön. A testünk a napfény segítségével érzékeli, hogy 

éppen milyen napszakban járunk, 
felel az úgynevezett alvás-ébredés 
körforgásért. Ha lefekvés előtt sokáig 
nézzük a kék fényt szóró képer-
nyőket, a belső óra összezavarodik, 
és könnyen lehet, hogy képtelenek 
leszünk kialudni magunkat.  
A túl sok kék fény a hormonterme-
lésünket is megzavarhatja – bele-
szól abba, hogy a testünk mennyi 
dopamint és melatonint termel, 
amelyek közül előbbi a szem fejlő-
désében, utóbbi pedig a nyugodt, 
pihentető alvásban játszik szerepet. 
Harvardi kutatók kimutatták, hogy 
azok az éjszakai műszakban dolgo-
zók, akiket munkaóráikban kék fény 
ér, sokkal fogékonyabbak a cukorbe-
tegségre, a depresszióra,  

A 12-15 éves 
gyerekek majdnem 

háromnegyede legalább 
két órát tölt képernyő 

előtt.
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MIT TEHETÜNK, HA SZERETNÉNK  
MINIMALIZÁLNI A NEGATÍV HATÁSOKAT?

A legegyszerűbb megoldás az, ha minél kevesebb időt töltünk el képernyő 
előtt és mesterséges fényben. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor érdemes 
alkalmazni a 20-20-20-as szabályt. Ez segít kicsit ellazítani a fáradt szeme-
inket. Annak, aki sok időt tölt képernyő előtt, egy idő után erősen ajánlott 
monitorszűrő szemüveglencsét vásárolnia, még akkor is, ha dioptriás szem-
üvegre nincs szüksége.
 

Számítógépes munka esetén alkalmazzuk  
a 20-20-20-as szabályt: minden képernyő előtt 

töltött 20 perc után, egy legalább 20 lépés távolságra 
lévő tárgyra nézzünk minimum 20 másodpercig.

a szívproblémákra, illetve az elhí-
zásra, és gyakrabban regisztráltak 
náluk bizonyos daganatos megbete-
gedéseket is. Ennek tudatában még 
ijesztőbb a statisztika, miszerint a 
fejlett társadalmakban a felnőttek 46 
százaléka olyan helyen dolgozik, ahol 
hosszabb időt kell töltenie a számí-
tógép vagy laptop előtt. Persze nem 

csak a felnőtteket érinti a kék fény 
problémája – a tinédzserek talán még 
nagyobb veszélyben vannak, hiszen 
az Egyesült Államok statisztikái 
szerint a 12-15 éves gyerekek majdnem 
háromnegyede legalább két órát tölt 
képernyő előtt.

 A Hoya forradalmi, BlueControl felületkezeléssel készülő lencséi jelentősen 
csökkentik a szemünkbe jutó kék fény mennyiségét, így megelőzik a szemünk 
megerőltetését, és a szemfáradtság kialakulását.

A mesterséges  
kék fény közelről  
éri a szemünket
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NAGY FORMAVÁLASZTÓ

OVÁLIS ARCFORMA
Az ovális arcformával rendelkező nők választhatnak  
a legszabadabban szemüvegkeretet. A szögletes modellek, 
főleg a szélesebb típusok azért lehetnek ideálisak, mert kissé 
ellensúlyozzák a fej függőleges hosszát. Mivel az ovális  
arcformájú férfiak is sok megoldás közül választhatnak,  
nehéz egyértelmű ajánlást tenni. Itt az egyéniséghez, 
stílushoz keresünk elsősorban keretet.

SZÍV ALAKÚ ARCFORMA
Ez a forma szélesebb homlokkal jár, de az arc kes-
kenyebb állban végződik. Általában a szemöldök szé-
lessége dominál. A szakértők vékony szárakat ajánlanak, 
semmiképpen sem sötét és domináns színekkel,  
és lehetőleg olyan vonalakkal, amelyek a hangsúlyt  
az arc alsó felére terelik.

SZÖGLETES ARCFORMA
A szögletes arcforma eleve vonzó a legtöbb ember 
szemében. Ez a forma általában hangsúlyos homlok-
kal és erős állkapoccsal jár. A szögletességet nők  
esetében érdemes kerekded keretformákkal  
ellensúlyozni: a kerek, ovális, macskaszem és pillangó 
keretek ellensúlyozzák az arcunk egyéb domináns 
részeit. Férfiak esetében a pilóta fazonú modell 
a legmegfelelőbb választás.

A szemüveg mára a legfontosabb divat-kiegészítők 
egyike lett. Ennek is köszönhető, hogy ilyen hatal-
mas a kínálat szemüvegkeretekből. Választhatunk a 
korunk, arcformánk, sőt, életmódunk szerint is. Egy 
dolgot érdemes megjegyeznünk: az emberek többsége 
az arcunk alapján azonosít bennünket, és ítéli meg a 
megjelenésünket. Vagyis a választott szemüvegkeret 

mutatja meg a külvilágnak, kik is vagyunk. Akár kifino-
mult, vicces, fiatalos, konzervatív vagy a legutóbbi divat 
szerinti szemüveget keresünk, fontos, hogy hozzánk illőt 
válasszunk. A legegyszerűbb kérdés, mégis sokaknak okoz 
fejtörést, hogy az arcuk formájához mely keretek illenek 
a legjobban? 

Milyen szemüvegkeret 
 illik az arcformádhoz?

KEREK ARCFORMA
A kerek arcforma egyet jelent a lágy, nőies vonásokkal.  
A geometrikus modellek, illetve a széles és lapos  
keretek ajánlottak ehhez a fejformához.  
Férfiak esetében a szögletes megoldások a kerek  
arcot vékonyítják, karakteresebbé teszik.
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K evesen gondolnak bele, mennyire speciális 
szemüveglencsék is kellenek a vezetéshez – 

hiszen ilyenkor egyszerre kell közelre és távolra is 
élesen látnunk, ráadásul az sem árt, ha a lencséink 
segítenek abban, hogy a gyors fókuszváltások  
kevésbé erőltessék meg a szemünket. Mire figyel-
jünk a szemüvegvásárlásnál, ha sokat vezetünk?

A vezetés közben viselt megfelelő szemüveg-
lencse nemcsak a szemünk egészségét óvhatja, 
hanem annak köszönhetően sokkal biztonságo-
sabban is közlekedhetünk az utakon. A szemeink 
számára a vezetés rendkívül megterhelő – gon-
doljunk csak bele, mennyit kell dolgozniuk, amíg 
közlekedési táblákat olvasunk le, a szembejövő 
autókat figyeljük, vagy a műszerfalra pillantunk.

MEGNÖVELT LÁTÁSÉLESSÉG, 
amikor igazán számít...

Élvezze Ön is a vezetést EnRoute 
szemüveglencsékkel!

Az EnRoute szemüveglencsék kifejezetten a sofőrök 
vizuális igényeihez lettek kifejlesztve.
Legfontosabb jellemzőik: 

 + A fényvisszaverődések és a szembejövő forgalom 
zavaró fényhatásainak nagymértékű csökkentése

 + Pihentetőbb vezetési élmény
 + Kontrasztosabb látás és jobb fényérzékelés sötétedés 

után, ködben és esőben
 + Tiszta, torzításmentes látómező távolra, valamint 

a műszerfalra vagy a tükrökbe tekintve
 + Zavartalan, gyors fókuszváltás a különböző távol-

ságok között
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NE HAGYJA, HOGY A ROSSZ LÁTÁSI 
VISZONYOK ELRONTSÁK AZ UTAZÁST!
Tudta Ön, hogy a látásunk számára a vezetés az egyik 
leginkább megerőltető tevékenység? Ahogy az utak egyre 
zsúfoltabbá válnak, és több időt töltünk a volán mögött, 
egyre nagyobb terhelésnek tesszük ki a szemeinket is.

FÉNYVISZONYOK
A különböző időjárási viszonyok, például a köd, az eső, 
a hó és a napsütés is zavarhatják a látásunkat. A szürkü-
letben vagy sötétben történő vezetés a legtöbb ember 
számára kihívást jelent, de az erős fények és a ragyogás 
is zavaróak lehetnek. A LED és Xenon fényforrások 
különösen vakító hatásúak, a mélységérzékelés, szín-
látás és periférikus érzékelés képességei csökkennek. 
A fedélzeti műszerek által kibocsájtott kék fény pedig 
tovább csökkenti a látásélességet.

REAKCIÓIDŐ
Fontos figyelembe vennünk, hogy a sofőrök reakci-
óideje 90%-ban a látásukon múlik, a nem megfelelő 
látási viszonyok így lassabb reakcióidőt eredményez-
nek. Az utakon pedig pillanatok alatt kialakulhatnak 

1  National Safety Council. Driving safely at night. http://bit.ly/2jCaWpl

(Utolsó hozzáférés: 2017. január)

2  National Highway Traffic Safety Administration. 

Night-time glare and driving performance, 2007. február

veszélyes helyzetek, ezért fontos, hogy megfelelő szem-
üveget viseljünk!¹ ,²

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG AZ UTAKON
Az EnRoute szemüveglencse megoldást kínál erre a problé-
mára, hiszen kifejezetten a sofőrök vizuális igényeihez lett 
kifejlesztve. Egy speciális ragyogáscsökkentő szűrővel van 
ellátva, amely megszűri a kék fényt, valamint nagymérték-
ben csökkenti a műszerfal, a köztéri világítás és a szembe-
jövő járművek fényforrásainak zavaró ragyogását és fényük 
szóródását. Emellett, elősegíti a szükséges fény szemüveg-
lencséken történő átjutását, így kontrasztosabb látást és 
jobb fényérzékelést tesz lehetővé. A végeredmény: kényelme-
sebb, pihentetőbb látásélmény vezetés közben, még gyenge 
fényviszonyok és rossz időjárási körülmények esetén is. 
Emellett, az EnRoute lencsék prémium tükröződéscsökken-
tő réteggel vannak ellátva, amely hatékony védelmet nyújt 
a karcolások ellen, továbbá víz- és szennyeződéstaszító 
hatással is rendelkezik.
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A szemüvegvásárlás jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért joggal várjuk el,  
hogy elkészült szemüvegünkben évekig örömünket leljük. Ebben az ajánlóban  

a szemüveg tisztításával, tárolásával, és a szakemberek által végzendő  
karbantartással kapcsolatos praktikus tanácsokat gyűjtöttünk össze. Hiszen mi is azt  

szeretnénk, hogy az Ön szemüvege a lehető leghosszabb élettartamot érhesse el!

SZEMÜVEG TISZTÍTÁSA  
A MINDENNAPOKBAN
Használjon puha, tiszta (pl. mikroszálas) törlőkendőt a 
mindennapi tisztításhoz! A HOYA lencsék mellé Ön ajándékba 
kapja a szemüveglencse tisztításához nélkülözhetetlen mikro-
szálas törlőkendőjét! Használjon olyan tisztítókendőt, amely-
nek mosásakor nem használt öblítőt, mert az öblítővel mosott 
textília homályos foltot hagyhat a lencse felületén. Kerülje a 
papírtörlők használatát, mert azok farostokat tartalmaznak, 
amelyek megkarcolhatják a lencse felületét.

SZEMÜVEGSZERVIZ  
ÉS ULTRAHANGOS TISZTÍTÁS
Optikánkban készséggel, ingyenesen beállítjuk, megvizsgáljuk 
a használatban lévő szemüvegét. A szemüveg karbantartása 
céljából érdemes rendszeresen felkeresnie minket. Ez kiterjed 
a csavarok ellenőrzésére, valamint a szárak és az orrtámaszok 
helyes beállítására is, annak érdekében, hogy szemüvege ismét 
tökéletesen illeszkedjen az Ön arcára. A szakszerű karbantar-
tás nem csupán az Ön komfortérzetét, hanem látásélességét 
is javíthatja!

TÁROLÁS ÉS VÉDELEM
Fontos, hogy a szemüvegünket megfelelő méretű, kemény 
szemüvegtokban tároljuk. Ne tegyük ki azt nagy hőingado-
zásnak, mert a keret és a lencsék más-más anyagból készül-
tek, így a hőmérséklet-ingadozásra is másképp reagálnak. 

A nyári napon az autóban hagyott szemüveg deformitást 
szenvedhet el. Félévente érdemes a szemüveg karbantartása 
érdekében felkeresnie minket, amely során kisebb igazítá-
sokra, és akár ultrahangos tisztításra is sor kerülhet. 

HASZNOS TANÁCSOK
a szemüveg tisztításához, karbantartásához...

Optikánk 
rendelkezik a szükséges 

eszközökkel, 
szakértelemmel, és 

örömmel nyújt Önnek 
segítséget!
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Kiemelkedő teljesítményű prémium multifokális szemüveglencsék
LifeStyle 3 szemüveglencsékkel az élet nem is lehetne egyszerűbb! 
Ezek az új, továbbfejlesztett multifokális szemüveglencsék tiszta, természetes látást biztosítanak 
Önnek minden távolságra, igazodva az Ön életstílusához és mindennapi tevékenységeihez. 
Megszokásuk pedig rendkívül egyszerű!

A LifeStyle 3 szemüveglencsék további előnyei:
• Optimalizált látásélesség 
• Érezhetően pihentetőbb látásélmény
• Stabil képalkotás a modern kor mindennapi eszközeinek – pl. okostelefon, tablet – használata 

közben isSzemüveglencsék japán technológiával

3

lifestyle

LifeStyle 3
Csak 
egyszerűen 
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És érez magán változást? Milyen szemüve-
gesnek lenni? Más lett a stílusa?

Megváltozott a megjelenésem a szemüveggel, de mivel 
mindig olyan keretet és designt választok, ami nekem való, 
ezért inkább a szemüveg épült be az image-embe, így tulaj-
donképpen nem változtam meg tőle.

Divatkellékként is tekint a szemüvegre?

Teljes mértékben! A szemüveg öltözteti az arcot, pont 
úgy, mint a smink. És mindkettőben lehet jól és rosszul 
választani. Én odafigyelek a divatra, de próbálok min-
dent kicsit magamhoz igazítani, mert a trendeket nem 
lehet vakon követni. Hiszen az embernek van egy típusa, 
stílusa, így egyrészt az arcformájához választ, másrészt 
a megjelenéséhez, meg persze legyen kényelmes is….  
Ma már tudom, hogy mik azok a típusok, amik közül érde-
mes választanom, és ezen belül követem a trendet.

Illik az arcához a szemüveg.  
Régóta szemüveges?

Nem is olyan régen vettem meg az elsőt. A szokásos 
menetrend szerint, a korral együtt megérkezett az  
olvasószemüvegem is.

Mikor vette észre először, hogy valami 
nincs rendben a látásával?

Műsorvezetés közben egyszer csak feltűnt, hogy már nem 
látom olyan élesen a betűket a papíron. Főleg, amikor már 
fáradtabb voltam, nagyon zavaró kezdett lenni.

Hogyan választ optikát, szakembert?

Én mindig kikérem az eladó tanácsát, azokba az optikák-
ba járok vissza, ahol már volt jó élményem. Nagyon fon-
tos, hogy az eladónak legyen tapasztalata – ezt egyébként 
elvárnám minden üzletben. Hiszen, ha hozzáértővel van 
dolgom, az rögtön kiderül, amikor visszakérdezek.
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a szemüvegről,  
Jakupcsek Gabriellával

A szemüveg nemcsak az életünket megkönnyítő 
eszköz, hanem sokak számára igazi divatkellék,  
ékszer az arcon, image-építő luxuskiegészítő, 
amit tudni kell viselni. Olyan hölgyet kérdeztünk 
a szemüvegviseléssel kapcsolatban, aki igazi 
stílusikon, tudatosan építette fel az imázsát, 
és aki mindenben a minőséget és a letisztult 
eleganciát képviseli. Jakupcsek Gabriellával 
készítettünk interjút.

Ékszer  
az arcon

Gyakran cserél szemüveget?

A korral változik a szem, így néha fél dioptriát emelni kell, 
idővel pedig eljut odáig az ember, hogy annyira fáradt,  
hogy napközben is jólesne feltenni. Így az olvasószemüveg 
után beléptem a multifokális lencseviselők közé. Akkor már 
volt olvasószemüvegem, plusz a multifokális, egy az ágy mel-
lett, egy a táskámban, a kocsiban, az irodában, szóval elindult  
a szemüveggyűjtés…. A legkisebb gyerek születése után 
gyakrabban feltettem napközben is, legót szerelni, főzéshez, 
aztán jött a nyakba akasztós szemüveg. Szóval igen, gyakran 
cserélek és vásárolok szemüveget, de egyáltalán nem bánom,  
hiszen ez valahol a divatszenvedélyemmel is összefügg.

Van még szemüveges a családban?

A gyerekeimnek is volt szemüvege, de csak ideiglenesen.  
Úgy vettük észre, hogy valami nincs rendben, hogy gyakran 
fájt a fejük. Vannak olyan ismerőseim, akik pont úgy, mint 
a fogorvoshoz, szemorvoshoz is évente elviszik a gyerekei-
ket. Szerintem ez jó ötlet, ezért én is csatlakoztam hozzájuk.  
Azóta én és a kislányom is rendszeresen járunk látásvizsgálatra.

Egyébként is odafigyel az egészségére?

Igen, ezt nagyon fontosnak tartom, ezért rendszeresen 
járok szűrővizsgálatokra, és Emmát is mindig elviszem. 
Évente egy rutin ellenőrzés senkinek sem árthat meg!  
Hiszem, hogy az egészségnél nincs nagyobb ajándék, ezért 
mindent meg kell tennünk a megőrzéséért. Az őszi időszak-
ban is igyekszünk vitaminokkal készülni, hogy ne döntsön 
le minket a hamarosan beköszöntő influenzaszezon. – sz.v.
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AJÁNDÉK!
BLUECONTROL FELÜLETKEZELÉS

A kupon minden Hoya BlueControl felületkezeléssel ellátott 
szemüveglencse-típusra felhasználható*. A kupon készpénzre 

nem váltható, és más kedvezménnyel nem összevonható.

*Kivéve: azon termékek, amelyeknek nincs HVLL réteggel elérhető változata.

1 pár BlueControl szemüveglencse vásárlása esetén 
a BlueControl felületkezelést a Hi-Vision LongLife 

réteg árán adjuk!

A vásárló neve:.....................................................................................  
A kupon beváltható Beváltható: 2018. március 31-ig, üzleteinkben!

30% 
KEDVEZMÉNY

A VEZETÉSHEZ KIFEJLESZTETT  
ENROUTE SZEMÜVEGLENCSÉKRE!

Vásároljon 1 pár EnRoute szemüveglencsét 30% kedvez-
ménnyel! A kupon a következő lencsetípusokra érvényes: 

EnRoute és EnRoute Pro egyfókuszú és progresszív lencsék.  
A kupon készpénzre nem váltható, és más kedvezménnyel 

nem összevonható.

A vásárló neve:.....................................................................................  
A kupon beváltható 2018. február 28-ig, üzleteinkben!

A vásárló neve:.....................................................................................  
A kupon beváltható 2018. február 28-ig, üzleteinkben!

10%
KEDVEZMÉNY

A SZEMÜVEGKERET ÁRÁBÓL!

A vásárló neve:.....................................................................................  
A kupon beváltható Beváltható: 2018. március 31-ig, üzleteinkben!

A kupon más kedvezménnyel, 
akcióval nem összevonható, 
és nem váltható készpénzre.

AJÁNDÉKOZZON 
Éles látást!

A kupon más kedvezménnyel, 
akcióval nem összevonható, 
és nem váltható készpénzre.

20%
KEDVEZMÉNY

A VÁSÁRLÁS VÉGÖSSZEGÉBŐL!

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA SZALONOK
2300 Dunaharaszti, Báthori u. 1. Posta mellett

+36 24 370 773
2300 Dunaharaszti, Némedi u. 69. Tesco üzletsor

+36 24 260 279

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA SZALONOK
2300 Dunaharaszti, Báthori u. 1. Posta mellett

+36 24 370 773
2300 Dunaharaszti, Némedi u. 69. Tesco üzletsor

+36 24 260 279

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA SZALONOK
2300 Dunaharaszti, Báthori u. 1. Posta mellett

+36 24 370 773
2300 Dunaharaszti, Némedi u. 69. Tesco üzletsor

+36 24 260 279

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA SZALONOK
2300 Dunaharaszti, Báthori u. 1. Posta mellett

+36 24 370 773
2300 Dunaharaszti, Némedi u. 69. Tesco üzletsor

+36 24 260 279
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AJÁNDÉKOZZON 
Éles látást!

Szemüveg

 AJÁNDÉKUTALVÁNY

Nincs ajándékötlete karácsonyra? 
 Ajándékozzon szeretteinek szemüveg ajándékutalványt!

Látogasson el hozzánk, és vásárolja meg a tetszőleges összegben elérhető  
ajándékutalványunkat, így rokonait, barátait az éles látás élményével  

ajándékozhatja meg karácsonyra!



SZEMLÁTOMÁS OPTIKA

SZEMLÁTOMÁS OPTIKA TESCO

NYITVATARTÁS

NYITVATARTÁS

2300 DUNAHARASZTI, BÁTHORI U. 1. POSTA MELLETT

telefon: +36 24 370 773
mobil. +36 30 677 6637
e-mail: szemlatomas@gmail.com
web: szemlatomas.hu
facebook: www.facebook.com/szemlatomas

2300 DUNAHARASZTI, NÉMEDI U. 69.TESCO ÜZLETSOR

telefon: +36 24 260 279
mobil. +36 30 318 3444
e-mail: szemlatomas2@invitel.hu
web: szemlatomas.hu
facebook: www.facebook.com/szemlatomas

Hétfő: 9.00 - 12.30
 13.00 - 18.00
Kedd: 9.00 - 12.30
 13.00 - 19.00
Szerda: 9.00 - 12.30
 13.00 - 18.00
Csütörtök: 9.00 - 12.30
 13.00 - 18.00
Péntek: 9.00 - 12.30
 13.00 - 18.00
Szombat: 8.00 - 12.00

Hétfő: 9.00 - 20.00
Kedd: 9.00 - 20.00
Szerda: 9.00 - 20.00
Csütörtök: 9.00 - 20.00
Péntek: 9.00 - 20.00
Szombat: 9.00 - 20.00
Vasárnap: 10.00 - 14.00


