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HILDE & MARTINE GEKIERE

F/W collection
2020 - 2021
De dagen worden korter, de bomen verliezen hun bladeren
en het is voelbaar kouder. Er is geen weg terug: de herfst is
aangebroken. Tijd voor onze nieuwe najaarscollectie!
Je bril bepaalt je hele look. Dus een bril waarmee je niet alleen
fantastisch ziet, maar je ook fantastisch voelt, zou dat niet
mooi zijn? Wel, dat is waar wij voor staan.
Door onze jarenlange ervaring weten we wat werkt, maar ook
wat niet werkt. We vinden dus zeker een montuur die past bij
jouw gezichtsvorm en je persoonlijkheid kracht bijzet. Maar
ook op technisch vlak staan we je bij. Omdat elk oog uniek is,
bepalen we aan de hand van een uitgebreide oogmeting welke
glazen jij nodig hebt. Zo helpen we je bij de creatie van jouw
unieke look, van montuur tot brillenglazen.
Laten we elkaar inspireren.
We are ready!
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20 GR OF fashion
TO MAKE YOU
SHINE

BOLON - €177

CARVEN - €330
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CAROLINE ABRAM - €330

ESCHENBACH - €339
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DREAM.
PLAN.
DO.
BOSS - €290
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LONGCHAMP - €202
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Ladies met een bril kunnen het
beamen: je mooie make-up look
kan achter je brillenglazen
helemaal wegvallen. Gelukkig
hebben wij enkele tips waardoor
je make-up en je bril weer beste
vrienden worden.

BLACKFIN - €327

LONGCHAMP - €172

Is het je bijvoorbeeld al opgevallen dat glazen die verziendheid en
bijziendheid corrigeren een ander effect hebben op je look?
Als je bijziend bent verkleinen je brillenglazen je ogen. Een goede
highlighter is dan je beste vriend. Door glans aan te brengen in de
binnenste ooghoek en op het bewegend ooglid boven de iris trek
je het licht naar je ogen waardoor ze weer groter lijken. Wil je toch
liever sexy smokey eyes? Kies dan voor warmbruin in plaats van
zwart.
Ben je verziend? Dan heb je geluk, want deze glazen vergroten
je ogen. Vind je toch dat je glazen je ogen iets te bol maken? Een
donkere, matte tint oogschaduw kan hier wonderen doen. Let wel
op, omdat deze glazen werken als een vergrootglas valt elke makeup blooper meer op. Wees dus voorzichtig.

ETNIA - €199

ETNIA - €199

I CAN’T THINK
WITHOUT MY
GLASSES
_Vivienne Westwood

BOSS - €290
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ESCHENBACH - €204

TALLA - €294
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HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET GOED ZIET
ACHTER DE COMPUTER, WANNEER JE EEN
BOEK LEEST OF WANNEER JE OP HET TERRAS
ZIT EN DE HERFSTZON JE PARTEN SPEELT?
DANKZIJ ONZE NIEUWSTE PROMOTIE IS DIT VERLEDEN
TIJD EN HEB JE 50 % KORTING BIJ AANKOOP VAN JOUW
TWEEDE PAAR GLAZEN!

ZIE HET

GROOTS IN ALLE

OMSTANDIGHEDEN !

KOM SNEL LANGS
VOOR
B.I.G. VISIONTM
IN ALLE SITUATIES

B.I.G. VISIONTM FOR ALL:
LEEF VOLUIT MET GLAZEN
OP MAAT VAN UW LEVEN!

50

%

KORTING OP
UW 2e PAAR
GLAZEN*
*voorwaarden in de winkel.
Actie geldig tem 28/02/21.
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DUTZ - €189

RES/REI - €330

Geniet van onze eindejaarsactie!
Bubbels in tijden van de bubbel
Ontvang een fles Champagne bij
aankoop van een montuur + glazen.
Prettige eindejaarsfeesten!

Martine & Hilde
Voorwaarden in de winkel.

De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/12/2020 t.e.m. 28/02/2021 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW.
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf.
V.U. Geert Van Renterghem, Bruggestraat 13, 8755 Ruiselede

