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Geen zon zonder zonnebril 
Wist je dat je ogen doorheen je leven een beperkte 
hoeveelheid UV-stralen aankunnen? Oogartsen spreken van 
ons zonnekapitaal, onze natuurlijke weerstand tegen het 
agressieve UV-licht. Hoe groot je persoonlijke zonnekapitaal 
is, hangt af van je huid- en oogtype. Net zoals een bleke huid, 
kunnen bleke ogen minder goed tegen de zon.

Teller loopt vanaf dag 1
Elke keer dat we ons blootstellen aan fel zonlicht 
gaat er iets af van deze voorraad. Dat proces start 
op de dag dat je geboren wordt. Daarom is het zo 
belangrijk je ogen te beschermen tegen de zon.

UV beschadigt je ooglens of netvlies 
Te veel UV-licht kan ervoor zorgen dat de 
ooglens sneller dan normaal vertroebelt. En 
dat kan op termijn leiden tot cataract. Of door 
het UV-licht raakt het netvlies achteraan in het 
oog beschadigd. Dit kan aanleiding geven tot 
een andere oogziekte: maculadegeneratie.

Niet overal hetzelfde
Het seizoen bepaalt hoe sterk de UV-stralen zijn. 
En ook de plek op aarde speelt een rol. Rond de 
evenaar of in de bergen zijn UV-stralen sterker 
dan in ons land. Daarnaast is zonlicht extra sterk 
als het weerspiegelt op zand, water of sneeuw.

Goed beschermd met een bril,  
ook aan de zijkant
Ga je dus naar het strand, op het water of in de 
bergen met of zonder sneeuw, dan voorzie je je 
best van een goede zonnebril. Een zonnebril die iets 
groter is dan de ogen en de vorm van je gezicht volgt, 
of een bril met speciale glazen die ook achteraan 
UV-stralen filtert. Kies in dat geval resoluut voor 
de Hi-Vision Sun Pro coating op je zonneglazen.

Wist je dat? 

-  Het oog het enige inwendige 
weefsel is dat rechtstreeks wordt 
blootgesteld aan UV-licht?

-  90% van de zichtbare 
vroegtijdige veroudering rond 
de ogen door UV-schade wordt 
veroorzaakt?

-  Het dragen van een UV-
beschermende bril, of deze 
nu helder of gekleurd is, de 
vroegtijdige ontwikkeling van 
cataract kan vertragen?

-  Een zonnebril op sterkte kan 
worden gemaakt?



Welke (zonne)glazen passen bij jou? 
Een uurtje sporten in de zon of liever de krant lezen? Voor elke activiteit kan je je ogen 
beschermen met de gepaste (zonne)glazen. Alle zonneglazen bieden 100% bescherming 
tegen UV-A- en UV-B-stralen.

Voor de comfort lovers  
Eén bril voor binnen én buiten 
Vind je het onpraktisch om telkens te wisselen tussen je ‘gewone’ 
bril en je zonnebril? Dan bieden meekleurende Sensity-glazen 
een makkelijke en comfortabele oplossing. Het zonneglas kleurt 
vanzelf donkerder en lichter, in functie van het aanwezige UV-
licht. Bovendien is er ook Sensity Dark voor extra kleurprestaties 
en Sensity Shine met een fashionable spiegelcoating.

Voor de fashion lovers
Altijd in de mode 
Met de HOYA Mirror glazen heb je zonneglazen met gevoel 
voor mode. Hou je van een bepaalde stijl of kleur? Kies 
die gerust uit. De glazen met spiegeleffect zijn leverbaar 
in een ruim gamma aan kleuren en dégradé tinten.

Voor de sportliefhebbers & avonturiers  
Drie, twee, één … actie!   
Met de Special Sphere zonneglazen blijven details duidelijk 
zichtbaar, zelfs wanneer de lichtomstandigheden tijdens je 
activiteit verre van optimaal zijn. Met het gamma van Dynamic 
Sphere geniet je maximaal van het buitenleven zonder 
vervelende reflecties van gladde of vlakke oppervlakken.

Voor optimale bescherming
De beste coating voor jouw glazen 
Hoya Hi-Vision LongLife is een superieure coating, die uw glazen 
optimaal beschermt tegen krassen, vuil en reflecties. Combineer 
met UV-Control of BlueControl. UV Control heeft als extra troef 
dat er geen UV-straling via de achterzijde van uw glazen in de ogen 
wordt gereflecteerd. BlueControl neutraliseert het blauwe licht van 
beeldschermen om vermoeidheid en overbelasting van de ogen te 
voorkomen. Of kies voor de allernieuwste coating Hi-Vision Sun Pro op 
je zonneglazen voor een esthetische look en 100% UV-bescherming.



KOM LANGS BIJ GINO OPTIEK

Openingsuren:
ma-di-woe-vrij: 
9u30 tot 12u30 · 14u00 tot 18u00
do:   enkel op afspraak
za:    9u30 tot 17u00 
zon:  gesloten

Gino Optiek
Mechelseweg 14 • 2811 Hombeek
T 015 41 64 19 • info@ginooptiek.be
www.ginooptiek.be

@ginooptiek v.
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Varieer en combineer 

Unifocale & multifocale
brillenglazen
Bij aankoop van een bril of zonnebril met 
unifocale of multifocale HOYA kwaliteitsglazen 
met Hi-Vision LongLife coating.*

uni- of multifocale (zonne)glazen

50% 
korting op 2de paar

* Actie geldig vanaf 22/03/2021 t/m 20/07/2021 bij gelijktijdige 
aankoop van twee paar brillenglazen.  
Vraag naar de actievoorwaarden in onze optiekzaak.

Multifocale
brillenglazen
Bij aankoop van een bril of zonnebril met  
Hoyalux iD MySelf, MyStyle V+ of LifeStyle 3i 
multifocale brillenglazen met Hi-Vision LongLife 
coating.*

2de paar

cadeau * Actie geldig vanaf 22/03/2021 t/m 20/07/2021 bij gelijktijdige 
aankoop van twee paar brillenglazen.  
Vraag naar de actievoorwaarden in onze optiekzaak.

multifocale (zonne)glazen


