
EGY PÁR LENCSE AJÁNDÉKBA!
Amennyiben 2016. március 31-ig progresszív szem-
üveget rendel meg üzletünkben, az első pár lencse 
mellé egy második pár ugyanolyan, személyre szabott 
progresszív lencsepárt kap ajándékba. Így egy pár len-
cse kifizetésével azonnal két pár divatos szemüveget 
készíttethet magának!

4D SZEMMÉRÉS
Az Optistyle Optikai Szalon egyike azon néhány magyarországi szalonnak, ahol 4D 
szemmérésre van lehetőség. Különleges Visioffice berendezésünk szemének, arcának, 
a választott keretnek, testtartásának és szemmozgásának adatait felmérve segít a  
tökéletesen személyre szabott szemüveglencse elkészítésében. Jöjjön el, próbálja ki a  
legfrissebb optikai innovációkat!

MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Szalonunkban minden korosztályt, a család minden tagját szeretettel látjuk. 
Gyermekszemészeti rendelésünk a legkisebbek, a munkaidőn túli időpont 
egyeztetés lehetősége az elfoglaltak, zenével és hosszú beszélgetésekkel  
fűszerezett vizsgálataink az idősebb korosztály számára nyújtanak kellemes 
élményt. Látogasson meg minket!

ONE PAIR OF LENSES FOR FREE!
Ordering one pair of progressive lenses before March 31, 2016 gets you 
another pair of the same customised progressive lenses for free. Pay for 
one pair of lenses and have two pairs of stylish eyeglasses to wear!

4D EYE MEASUREMENT
Optistyle Opticians is one of the few salons in Hungary where you can have 4D Eye 
Measurement. Our special Visioffice instrument will take the measurements of your 
eyes, your face, your glasses frame, your posture and the way in which you move 
your eyes in order to create perfect custom lenses for you. Come and try the lastest 
innovations in optometry!

FOR ALL AGES
We welcome all ages, all the members of the family. We have 
Pediatric Ophthalmology for the smallest ones, appointments 
after business hours for the busy, and piano music and long 
conversations for the members of the older generation – making 
the eyesight exam a nice experience for everyone. Please, visit us!
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