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1. BARBERINI mod. BR 170504
2. SOLANO mod. SS 10245 c
3. SOLANO mod. SS 20769 b
4. TONNY mod. TS 9255C3 01
5. BELUTTI mod. SFJ 001 C002
Opracowanie: Interoptyka
na podst. mat. pras.:
BARBERINI, SOLANO
TONNY, BELUTTI.
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TRENDY 2(2)

zdrowie

Codzienne nawyki, które mają wpływ na nasz wzrok
Zarówno w mediach, jak i w kontaktach towarzyskich często rozmawia się o podwyższaniu jakości życia
– dzięki nowym odkryciom medycznym czy rozwojowi współczesnych technologii. Niestety, często
zapominamy, iż największy wpływ na jakość życia mają nasze codzienne, małe przyzwyczajenia i rutynowe nawyki. Nie inaczej jest ze wzrokiem. Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej, radzi jak dbać o swój wzrok na co dzień.
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Ćwiczenia wzroku

Działania prozdrowotne

Zwłaszcza, jeśli nasz styl życia polega
na codziennej pracy z komputerem,
powinniśmy pozwalać naszym
oczom na systematyczny odpoczynek. Dobrym sposobem jest stosowanie tzw. systemu 3x30: przy
długotrwałej pracy z komputerem
warto dać odpocząć oczom, gdyż ich
nadmierna eksploatacja będzie
skutkowała nie tylko gorszym widzeniem w chwili przemęczenia, ale
może także powodować problemy
ze wzrokiem w przyszłości – mówi
Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
– Dobrym sposobem na codzienną
gimnastykę jest system 3x30, tzn.
że co 30 minut powinniśmy przez
przynajmniej 30 sekund popatrzeć
dalej niż na odległość 30 metrów.
Dzięki temu, nasze oko, koncentrując się na dalekim obrazie, wykona
pracę dużo bardziej zbliżoną do
zadań wyznaczonych przez naturę,
niż przy wpatrywaniu się w ekran,
który znajduje się zaledwie kilkadziesiąt centymetrów przed naszą
twarzą. Takie ćwiczenia to dobra
okazja do obserwowania np. zieleni
w przerwach od naszej pracy.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość naszego widzenia jest dieta, którą stosujemy.
Dla zachowania dobrego widzenia
powinniśmy zadbać o to, by w naszej diecie pojawiły się produkty
bogate w substancje blokujące
rozwój wolnych rodników.

TRENDY 2(2)

Znajdziemy je np. w szpinaku, brokułach, sałacie czy natce pietruszki.
Warto zadbać także o uzupełnienie
diety w owoce i warzywa z witaminami A (marchew, brzoskwinie),
E (oleje roślinne, orzechy) i C (cytrusy, truskawki, kiwi). Ponadto, warto
w swojej diecie zabezpieczyć się również produktami bogatymi w luteinę (np. jarmuż, żółte warzywa),
zeaksantynę (pomarańczowe i zielone warzywa) oraz cynk (mięso, jaja,
ryby, ostrygi, nasiona dyni, nasiona
słonecznika, otręby pszenne). Dieta

bogata w powyższe składniki powinna pomóc w zachowaniu sprawności
wzrokowej na długie lata.
Ponadto, warto regularnie odwiedzać specjalistę. Jeśli czujemy
pierwsze problemy ze wzrokiem
(np. rozmazywanie obrazu, zmęczenie wzroku pod koniec dnia),
warto wybrać się do profesjonalnego optyka. Ten przeprowadzi z nami wywiad i w oparciu o informacje
dotyczące stylu naszego życia zaproponuje efektywne rozwiązania. Jeśli
konieczne będzie zastosowanie
okularów korekcyjnych – doradzi
przy wyborze oraz zarekomenduje
bezpieczne dla klienta rozwiązanie.
Profesjonalnego optyka możemy
poznać po podejściu do klienta oraz
udokumentowanych kwalifikacjach.
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy wybrany przez nas specjalista posiada
odpowiednie uprawnienia, możemy zadzwonić do Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej z prośbą o rekomendację znajdującego się najbliżej nas salonu zrzeszonego w Izbie,
który jest prowadzony przez kompetentnych specjalistów.
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication

Czego powinniśmy się wystrzegać?
To jak ukształtowała się anatomia oka i jak funkcjonuje zmysł wzroku współczesnego
człowieka jest efektem ewolucyjnego dopasowania się do warunków, które umożliwiały nam znalezienie pożywienia, rozpoznanie zagrożenia oraz ogół zachowań związanych ze sprawnym i skutecznym poruszaniem się po ziemi. Nasza cywilizacja rozwija
się w szalenie szybkim tempie – często przekraczającym biologiczne możliwości dostosowania się do otoczenia. Dlatego warto pamiętać o kilku bardzo podstawowych
i rutynowych czynnościach, które uszkadzają wzrok, a jednocześnie są elementem
naszego codziennego życia.

Małe ekrany telefonów komórkowych

1

– codziennie z nich korzystamy, a ich nadmierny wpływ może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Wzrok człowieka ewolucyjnie dostosował się do patrzenia w dal, a w dzisiejszych czasach niemal non stop wpatrujemy się w małe i jasne ekrany z bardzo
bliskiej odległości. Męczy to nasz wzrok oraz zwiększa ryzyko pojawienia się powikłań w przyszłości. Warto minimalizować
sytuacje, w których sięgamy po „jaskrawą” elektronikę do niezbędnego minimum.

Zbyt małe ekrany komputerów
– podobnie jest w przypadku ekranów naszych laptopów czy komputerów stacjonarnych. Nie dość, iż często zbliżamy się do nich
na niebezpieczne – bo zbyt bliskie – odległości, to zastygamy w przyjętych pozach na długi czas, nie dbając także o odpowiednie
nachylenie monitora. Jeśli naszym codziennym narzędziem pracy jest komputer i spędzamy przy nim kilka godzin dziennie –
zadbajmy o poprawną i bezpieczną pozycję pracy.

Palenie papierosów
– działa szkodliwie nie tylko na nasze płuca i kondycję, ale także na wzrok. Palacze znacznie częściej narzekają na rozmycia obrazu,
niemożność skupienia wzroku na obserwowanym obrazie, a badania wykazują, iż palenie może powodować zwyrodnienie plamki
żółtej oka. Jeśli zależy nam na dobrym widzeniu przez większość życia – powinniśmy pomyśleć o rzuceniu palenia.
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Przecieranie oczu
– to aspekt, który może wydawać się błahy, jednak jest kluczowy. Często w okresie zmęczenia i nadwyrężania wzroku przecieramy
swoje oczy. Taki nawyk stwarza wysokie ryzyko infekcji gałek ocznych. Wokół nas zawsze znajduje się duża ilość drobnoustrojów,
które w ten sposób z łatwością mogą zainfekować gałkę oczną.

Patrzenie w źródła światła
– powinniśmy także wystrzegać się intensywnego wpatrywania się w bardzo jasne źródła światła – zarówno sztuczne, jak i naturalne. Nawet, jeśli mamy założone okulary przeciwsłoneczne, nie powinniśmy nadwyrężać swojego wzroku. Okulary powinny
uchronić nas przed szkodliwym wpływem promieniowania UV przy ich standardowym użytkowaniu, jednak nawet najwyższej
jakości soczewki okularowe nie zabezpieczą nas przed skutkami nadmiernego wpatrywania się w źródło światła!

Okulary przeciwsłoneczne bez filtra UV
– mogą być dla nas bardziej szkodliwe niż patrzenie na otaczający świat w słoneczny dzień bez okularów! Gdy ich nie mamy,
to przy zbyt intensywnym świetle nasze oczy mrużąc się, automatycznie zwężają źrenice. Przy nieprofesjonalnych okularach
przeciwsłonecznych pozbawiamy się naturalnej ochrony – mrużenia – przyciemniając obraz, a wtedy źrenica oka pozostaje poszerzona, a więc bardziej narażona na szkodliwe promieniowanie. Odpowiedni filtr pozbawi nas tego ryzyka. Pamiętajmy o właściwym wyborze naszych okularów przeciwsłonecznych, zwłaszcza iż należy z nich korzystać nie tylko w lecie, ale przez cały rok!
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Marek Jakubowicz, optyk i wiceprezes
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Czy zdarzyło ci się kiedyś pomyśleć: „nie do twarzy mi w okularach”? Jeśli do dziś podtrzymujesz
tę tezę, prawdopodobnie twoje okulary były źle dobrane. Jednym z istotnych zadań należących
do optyka, u którego wybieramy okulary, jest rekomendacja kształtu oprawek i „szkieł”
– podkreślających naturalne walory estetyczne naszej twarzy. Jak to możliwe? Zasady doboru
tłumaczy Marek Jakubowicz, optyk i wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

- Punktem wyjścia doboru kształtu
i rodzaju okularów jest zdefiniowanie detali anatomicznych twarzy, dla
której zamierzamy je przeznaczyć.
Jest to bardzo ważne, bowiem ułożenie wszystkich „linii”, zarówno tych
zależnych od konstrukcji i kształtu
oprawek, jak i związanych ze szczegółami anatomicznymi twarzy,
będzie wpływało na finalne wrażenia
estetyczne – tłumaczy Marek
Jakubowicz. – Podobnie, jak dobry
fryzjer powinien zaproponować
i doradzić wybór fryzury, która
będzie współgrać z naturalną urodą
klienta oraz wyeksponuje jego atuty
wizualne, także optyk powinien
dążyć do tego samego efektu, dzięki
rekomendacji odpowiednich oprawek – dodaje.
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Jakim „kształtem” jesteś?
Przy doborze oprawy pojawiają się
kwestie, z których większość z nas
nie zdaje sobie sprawy, a pominięcie
ich spowoduje, że okulary nie pozwolą na komfortowe funkcjonowanie.
- Przy doborze oprawek ważny jest
m.in. kąt pochylenia oprawy do
policzków czy panoramiczność
oprawy. Należy sprawdzić, czy
środek źrenicy nie jest zbyt wysoko

w stosunku do górnej krawędzi
opraw, czy oprawka nie uciska skroni
albo zbytnio od nich nie odstaje.
Okulary nie mogą też leżeć krzywo
na nosie ani uwierać uszu.
Dopiero gdy weźmiemy pod uwagę
te wszystkie elementy oraz uwzględnimy wszelkie asymetrie naszej
głowy i twarzy, możemy wybrać
odpowiednie – wygodne oprawy –
podkreśla Marek Jakubowicz.
Jeśli myślisz o zakupie okularów i zastanawiasz się, który styl oprawek
będzie idealny dla ciebie, możesz to
sprawdzić zanim wybierzesz się
do optyka. Wystarczy, że ocenisz
w lustrze lub na podstawie zdjęcia
paszportowego, jaki kształt ma
twoja twarz. Wyróżnia się kilka
podstawowych kształtów:

OKRĄG

Jeśli twarz ma kształt okręgu, najlepszym rozwiązaniem
będą oprawki w kształcie prostokątów. Skontrastują
owalny obrys i skoncentrują uwagę na całej twarzy, a nie
tylko na okularach. W tym wypadku szczególnie wystrzegaj
się okrągłych oprawek, gdyż efekt będzie zgoła przeciwny!

KWADRAT

Zazwyczaj osoby z taką twarzą mają wyraźnie zarysowaną szczękę oraz szerokie czoło. Do tak wyraźnych linii twarzy warto dobrać delikatne i owalne
oprawki. Nie będą zbyt „agresywnie” przyciągały uwagi. Nie sprawią również,
iż twarz zacznie wyglądać topornie. Uzyskamy przeciwny i niekorzystny efekt,
jeśli zdecydujemy się na wyraźne i prostokątne oprawki – te na naszej twarzy
będą wyglądały bardzo ostentacyjnie.

DIAMENT

To kształt twarzy z szerokimi i wystającymi kośćmi policzkowymi i jednocześnie wąskim czołem i równie
wąską szczęką. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będą oprawki w kształcie trapezów
z dłuższym górnym odcinkiem. Linie takich okularów nie są równoległe do ziemi, ale do linii policzkowych,
dzięki skierowaniu ich pod lekkim kątem, a to stwarza wrażenie ich „przesuwania się w górę”. Dobranie
odpowiednich oprawek do linii kości policzkowych pozwoli uzyskać „radosny” i atrakcyjny wyraz twarzy.
Podobny efekt można również otrzymać przy oprawkach owalnych – wtedy kształt jest „wydłużany” przy
górnych krańcach oprawek. Takim osobom nie są polecane duże i prostokątne oprawki.

PODŁUŻNY

Przypomina okrąg, jednak taka twarz jest „wyższa” niż szersza. Idealnym rozwiązaniem
będzie zatem wybranie dużych i szerokich oprawek, które wizualnie poszerzą twarz,
nadając jej bardziej naturalne proporcje. Wybranie owali zamiast prostokątów dodatkowo wpłynie pozytywnie na wyraz twarzy – będzie wydawała się bardziej subtelna.
W tym wypadku priorytetem jest wielkość – przy podłużnej twarzy nie powinno
wybierać się zbyt małych oprawek.

PROSTOKĄT

To połączenie kwadratowej i podłużnej twarzy. Możemy o niej mówić, gdy podłużna twarz ma
szeroką i bardzo wyraźną linię szczęki. Takim osobom profesjonalny optyk powinien zaproponować owalne oprawki, ale z ważnym zastrzeżeniem – powinny być szerokie, aby nie pomniejszały twarzy i nie nadawały jej nienaturalnych proporcji. Prostokątne oprawki mogą sprawiać
posępne wrażenie.

SERCE

To kształt szeroki w okolicach czoła i stopniowo zwężający się
w kierunku brody. Taki układ naturalnie podkreśla kobiecą estetykę
twarzy. Tutaj kluczem jest wybór lekkich i „nieprzesadzonych”
oprawek, które delikatnie wzbogacą estetykę twarzy i nie zaburzą
naturalnych predyspozycji.

Nieoceniona porada optyka:
Jeśli nie czujemy się zbyt pewnie
w samodzielnej ocenie kształtu
swojej twarzy, powinniśmy wesprzeć
się opinią profesjonalnego optyka.
Oprócz porad merytorycznych, w salonie optycznym będziemy mogli
przetestować na sobie wszystkie
zaproponowane rozwiązania i faktycznie wybrać to, które w jak najefektywniejszy sposób wyeksponuje
nasze naturalne walory i da nam poczucie komfortu. Pamiętajmy jednak,
aby wybierać rzetelne i profesjonalne
salony prowadzone przez optyków
z odpowiednimi kompetencjami.

- Niestety w Polsce profesja optyka
nie jest zawodem ustawowo regulowanym – dodaje Marek Jakubowicz.
– Z tego powodu konsument może
trafić do salonu prowadzonego przez
laika, któremu na ogół zależy jedynie
na szybkiej sprzedaży bez udzielenia
fachowej porady. Ze swojej strony
polecam salony zrzeszone w Krajowej
Rzemieślniczej Izbie Optycznej.
Warunkiem należenia do KRIO są udokumentowane stosownymi świadectwami i dyplomami kompetencje
i praktyka zawodowa. Jeśli chcemy
wybrać pasujące nam oprawki i przy
tym mieć pewność, iż przy wyborze
optyk kierował się zasadą, że są one

odpowiednie aby zamontować
prawidłowo soczewki bezbłędnie
korygujące wadę naszego wzroku,
zachęcam i namawiam do wyszukania jednego z takich salonów
w Internecie lub do uzyskania telefonicznej informacji w KRIO o najbliższym profesjonalnym optyku działającym w rejonie naszego miejsca
zamieszkania – podsumowuje na
zakończenie Marek Jakubowicz.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication

TRENDY 2(2)

17

trendy
2018

1

5

3

2

4
1. SCORPION mod. SCR 1709 C3
2. TONNY mod. TY 9918C4 01
3. MARVELLENS mod. MV 8407 C1
4. METROPOLITAN mod. 8251
5. FRANCIS GATTEL mod. FG 5311 C2

20

TRENDY 2(2)

1

2

3

4

W trendach na sezon wiosenno - letni 2018 znajdziemy oprawki wyróżniające
się prostym stylem, zaznaczonym jednak wyraźnymi i zdecydowanymi liniami.
Dominować będą ozdobne detale i ciekawe faktury. Odważne rozwiązania
kolorystyczne łączą się z delikatną, często klasyczną formą.

5

1. DEKOPTICA mod. harriet col. 3912
2. BELUTTI mod. BJ M007 c001
3. TONNY mod. TY4575 C2
4. KOMONO mod. Franklin Clear Demi
5. MERTZ mod. MP 0715 C3

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. SCORPION, DEKOPTICA, BELUTTI, KOMONO, MERTZ.
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DEFRAME

to prestiżowa marka, posiadająca w swoim asortymencie oprawy najwyższej jakości. Projekty wyprzedzają aktualnie
panujące trendy, dzięki czemu
nasze oprawy są niepowtarzalne
i nadają powiewu świeżości
na polskim rynku optycznym.
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Z pozoru klasyczne oprawy kryją w sobie ogromny potencjał.
Eleganckie i subtelne kształty frontów to synonim tej marki, jednakże
wzbogaciliśmy oprawy zaskakującymi dodatkami. Tym razem postawiliśmy na gustowne zdobienia na zausznikach. Technologia łączenia
ze sobą płyt czy zestawienie metalu z włóknem węglowym (carbonem), to tylko niektóre ciekawe rozwiązania, stosowane przy produkcji opraw DEFRAME. Naszą inspiracją są światowe wybiegi i ulice
największych stolic europejskich. Zawsze modne, oryginalne, doskonałe dla najbardziej wymagających klientów.

DEFRAME mod. 9038

DEFRAME mod 8531

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma.
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Męski
świat opraw rządzi się swoimi prawami. Prosta forma, stonowane kolory to codzienność w tej grupie
odbiorców, ale nie u nas. W dzisiejszych czasach
mężczyźni przywiązują dużą uwagę do detali. Na tym
właśnie opiera się nasza wizja męskich opraw. Akcenty
kolorystyczne, ciekawie skonstruowane zauszniki czy
drobne elementy ozdobne nadają niepowtarzalny charakter oprawom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
stawiamy przede wszystkim na jakość wykonania każdego
elementu, używając do produkcji najlepszych materiałów.
To wszystko sprawia, że nasze oprawy są trwałe i oryginalne, odpowiednie dla każdego mężczyzny. Marka
MOCOA łączy w sobie ponadczasowość oraz aktualnie panujące trendy. Stawiamy na pewnego
siebie mężczyznę, który czerpie z życia
pełnymi garściami i z powodzeniem
realizuje kolejne cele.
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Czy Twoje okulary są bezpieczne?
Czy zdarzyły ci się sytuacje, w których twoje okulary były większym kłopotem niż pomocą?
Czy musiałeś je zdjąć na jakiś czas ze względu na uciskanie nosa lub skroni, ból oczu czy
nawet zniekształcenia obrazu? A może cierpisz na chroniczne bóle głowy i nie potrafisz
znaleźć ich przyczyny? Marek Jakubowicz, optyk i wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej, tłumaczy jak dostosować okulary idealnie do potrzeb ich właściciela.

Okulary korekcyjne powinny być
zawsze naszą pomocą – mają
zwiększać precyzję widzenia oraz
zapewniać nam lepszą jakość życia.
Z drugiej strony są także elementem naszego wizerunku, dlatego
powinniśmy czuć się w nich atrakcyjnie i komfortowo. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których nasze
okulary mogą być źle dobrane,
zarówno ze względów technicznych, jak i estetycznych – a należy
pamiętać, że dostosowanie ich do
potrzeb użytkownika powinno być
zawsze indywidualne i przemyślane. O ile pochopny wybór estetyki
oprawek sprawi, że nie będziemy
wyglądać korzystnie, o tyle ich niedopasowana korekcja może mieć
już poważniejsze następstwa. Na
co zatem należy zwracać uwagę?

• Oprawki – czym mogą skutkować
źle dostosowane do naszych potrzeb
oprawki? W „najlepszym” wypadku,
poza aspektami estetycznymi,
uciskiem w okolicach nosa i skroni
oraz „odciskami” mostka okularowego na naszym nosie po zdjęciu okularów. Bardziej niebezpieczny dla nas
scenariusz może wiązać się z nieprawidłowym montażem soczewek
korekcyjnych w oprawie okularowej,
a to może przyczynić się do zaburzeń
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korekcji – przez co nie będziemy
widzieć tak wyraźnie, jak powinniśmy. W skrajnych przypadkach może
to nawet prowadzić do postępu wady
wzroku czy też, w szczególnych
sytuacjach, do patologii funkcjonowania gałki ocznej (np. w przypadku
zamontowania soczewki okularowej
w zbyt małej odległości od oka), czy
spowodowanymi tym bólami głowy.
Kolejnym niebezpieczeństwem jest
fakt, że niektórzy z nas są uczuleni
na niektóre materiały używane do
produkcji opraw okularowych.
.
Dobry optyk – podczas wywiadu
powinien dopytać o to i zaproponować w razie potrzeby oprawy wyprodukowane z odpowiednich antyalergicznych materiałów.

• Soczewki – błędne dopasowanie
soczewek korekcyjnych może wiązać
się z poważniejszymi problemami.
Specjalista przeprowadzając badanie
jest w stanie ustalić, z jak dużą wadą
wzroku mamy do czynienia i stosownie do niej dopasować właściwe
rozwiązanie.
.
Jeśli natomiast, zamiast do profesjonalnego optyka trafimy do niekompetentnego sprzedawcy okularów,
który zaproponuje nam okulary z niewłaściwie dobraną korekcją, to już na
początku będziemy widzieć niewy-

raźnie, a obserwowana rzeczywistość może nawet wydawać się nam
irracjonalnie zdeformowana (np. zakrzywione krawędzie; zmiana percepcji wzrokowej). To bardzo niebezpieczne w dłuższym rozrachunku czasowym – nie dość, że może prowadzić do pogłębienia się wady, którą
zamierzaliśmy korygować, to może
również wiązać się z nieprzyjemnymi
powikłaniami, jak np. nawracające
bóle głowy, migreny, przykurcz akomodacyjny i wiele innych.
Jeśli mówimy o soczewkach okularowych, warto wspomnieć o tym, że
prawie wszystkie soczewki jako półfabrykat sprzedawane są w opakowaniach. Większość producentów
wymaga, aby dołączyć je podczas
składania ewentualnej reklamacji.
Jest to ważne, ponieważ na opakowaniu znajdują się ważne informacje,
takie jak moc optyczna soczewki,
nazwa producenta, rodzaj materiału
z którego jest wykonana, typ powłoki
AR, itp.
.
Znajomość tych szczegółów pozwoli
w przyszłości uniknąć problemów
z wymianą tylko jednej soczewki
w przypadku uszkodzenia. Kompetentny optyk powinien przekazać
klientowi opakowania od soczewek
wraz z całą dokumentacją.

Jak wybrać właściwe okulary?
Jeśli chcemy, aby nasze okulary na
pewno były do nas indywidualnie
dopasowane i nie przysparzały nam
dodatkowych problemów ze wzrokiem, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na trzy aspekty – gdzie
zamawiamy okulary, kto nam doradza w ich wyborze oraz jak wygląda
proces zakupu. Koncentrując się na
tych kilku kluczowych elementach
całego procesu będziemy w stanie
uchronić się przed kupnem błędnie
dobranych okularów.

1. Miejsce zakupu:

.

zdecydowanie powinniśmy wystrzegać się wszystkich miejsc zakupu,
w których nie znajdziemy specjalisty.
Wciąż popularne jest kupowanie
okularów na straganach czy w supermarketach. Nawet jeśli dobierzemy
ilość dioptrii zgodnie z tym, co powiedział nam okulista, takie okulary
mogą stać się powodem dalszego
rozwoju naszej wady wzroku, choćby
z powodu jakości ich wykonania oraz
uniwersalnego rozmiaru oprawek.
Co więcej, szkła w takich okularach
nie muszą być wykonane z precyzją
godną profesjonalnego optyka, zatem nawet jeśli sprzedawca zapewnia
nas o ich właściwościach, te w rzeczywistości mogą być inne.

2. Sprzedawca:

.

nawet jeśli pójdziemy do salonu
optycznego, musimy zwracać uwagę
czy rozmawiamy ze specjalistą czy
ze zwykłym sprzedawcą okularów
zatrudnionym w salonie. Niestety,
jeśli mamy do czynienia z tym
drugim, konsultacja nie będzie w pełni rzetelna, a większość czasu taki
sprzedawca poświęci na wybór oprawek ze względu na ich aspekty wizualne – oprawki, które nam się spodobają dadzą większą szansę na to,
że je od razu kupimy – a to jest główny cel sprzedawcy okularów.

3. Konsultacja:

świadczyć jego narracja oraz forma
przeprowadzonej rozmowy z klientem. Powinna przypominać wywiad,
podczas którego optyk dowie się jak
największej ilości szczegółów na
temat stylu życia pacjenta. To właśnie
od szczegółowych informacji o oczekiwaniach klienta w dużej mierze
powinno być uzależnione rozwiązanie korekcji wady wzroku. Co więcej,
okulary powinny być wykonane na
bazie indywidualnych pomiarów –
dotyczy to zarówno „szkieł”, jak
i oprawek.

.

jeśli trafimy do wiarygodnego salonu
optycznego, rozmowę z nami przeprowadzi specjalista – będzie o tym

Optycy odgrywają bardzo ważną
rolę społeczną i nie powinni o tym zapominać - mówi Marek Jakubowicz,
optyk i refrakcjonista, wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
Sprzedajemy ludziom przede wszystkim „dobre widzenie” i to do niego dostosowujemy okulary. Optyk
powinien być w pierwszej kolejności
ekspertem - konsultantem i dobrym
rzemieślnikiem. Dlatego warto dobrze
przemyśleć wybór optyka. Zapewnieniem o jego kwalifikacjach może być
np. przynależność do struktur samorządowych, czyli cechów tworzących
Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną,
gdzie warunkiem członkostwa są udokumentowane kwalifikacje i samodzielna praktyka. Dobry specjalista
powinien porozmawiać z klientem
i zaproponować takie rozwiązanie,
które będzie nie tylko estetyczne
i modne, ale przede wszystkim komfortowe, skuteczne i dedykowane konkretnej osobie. Na zakończenie warto
dodać, że w dzisiejszych warunkach
kompetentny optyk powinien zaproponować nam kilka rozwiązań korekcji,
tak aby uwzględnić nasze potrzeby

wzrokowe w każdej sytuacji. Dosyć
oczywistym jest fakt, że w okularach
korekcyjnych raczej nie pójdziemy na
basen (tu lepiej sprawdzą się gogle
pływackie z korekcją lub soczewki
kontaktowe). Jeśli prowadzimy aktywny i sportowy tryb życia nieocenione
będą dodatkowe okulary sportowe
z korekcją. Oczywiście sytuacji i rodzajów rozwiązań jest wiele, jednakże
specjalista optyk po wywiadzie zaproponuje Państwu rozwiązania najbardziej dopasowane do oczekiwań i indywidualnych potrzeb. Oczywistością
jest to, że przedstawienie dostępnych
możliwości powinno pomóc Państwu
w dokonaniu autonomicznego wyboru
i podjęciu właściwej decyzji.
Więcej informacji na temat wad wzroku,
sposobów ich korekcji oraz specjalistycznych badań można znaleźć w filmach
edukacyjnych Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej, zrealizowanych pod merytorycznym patronatem Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z udziałem optyków, optometrystów i okulistów.
Materiały dostępne są pod adresem:
http://www.krio.org.pl/filmy-edukacyjne

Dodatkowe informacje:
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO) –
organizacja samorządu zawodowego, zrzeszająca obecnie 7 cechów optycznych, których
członkowie prowadzą około 900. salonów,
sklepów czy też usługowych pracowni optycznych. Jej początki sięgają lat siedemdziesiątych
XX wieku, kiedy to środowisko optyków miało
swoją reprezentację w ramach Komisji Branżowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym
Związku Rzemiosła (CZR), a od 1996 r działający
pod nazwą Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).
Jednym z fundamentalnych warunków, pozwalających na przynależność do Cechu Optycznego,
jest posiadanie kwalifikacji zawodowych i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym
z podstawowych dokumentów obowiązujących
osoby zrzeszone w cechach optycznych jest
Kodeks Etyczno-Zawodowy Optyka. W ten sposób KRIO bierze na siebie część odpowiedzialności za działanie zrzeszonych optyków, dając tym
samym świadectwo ich umiejętnościom i kompetencjom.
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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ODKRYJ OKULARY
NOWEJ GENERACJI

W niewielkim, malowniczym włoskim miasteczku narodziła się idea wielka i piękna, a do tego jakże praktyczna.
Poznajcie PRENSIL- pierwsze naprawdę „aktywne” okulary.
PRENSIL zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych użytkownikach, wiodących aktywne i dynamiczne życie, chcących jednocześnie równie dynamicznie
podążać za modą. W czym tkwi siła i unikalność nowego
produktu?
PRENSIL to oprawki jednocześnie lekkie (ważą jedynie
23 gramy) i mocne - wprost idealne. Wykonane zostały
z elastycznej stali, takiej jak ta używana do produkcji
narzędzi i materiałów chirurgicznych, bezpiecznej dla
skóry i hipoalergicznej. Do tego wyposażono je w nylonowe soczewki, wytrzymałe i elastyczne. Wygląda na to,
że „chwytne” oprawki PRENSIL mogą być nowym hitem
wśród użytkowników.

28

Oprawki stworzono w taki sposób, by łatwo dało się je zamknąć,
dosłownie zamknąć, co pozwala umocować je na torbie czy odzieży.
Delikatnie naciskając zauszniki możemy umieścić jeden pod drugim,
a okulary przekształcić w elegancką i solidną klamrę. Tym samym
nasze oprawki, poza swoim podstawowym przeznaczeniem, zyskują
nowy wymiar, a samo zamykanie okularów nie służy już tylko celom
praktycznym.
Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Prensil.
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O przyczynach i sposobach radzenia
sobie z presbiopią opowiada dr n. med.
Andrzej Styszyński, okulista i ekspert
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Narząd wzroku na emeryturze
Pogarszanie się wzroku wraz z wiekiem może mieć różne podłoża. To często genetyka, wpływ
innych chorób, ale w dużej mierze także nasze codzienne wybory i profilaktyka. Czy faktycznie
pogorszenie wzroku w późnych latach to tendencja, której nie można zapobiec? Dr Andrzej
Styszyński, okulista i ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, odpowiada na to pytanie.

Dostrzeż wadę!
W rozpoznaniu zmian wzroku bardzo ważna jest obserwacja i wzmożona koncentracja nawet na małych
wadach naszego widzenia. Wszelkie rozmycia obrazu, plamki, smugi
oraz zmiany w postrzeganiu barw
to potencjalne zagrożenie, dosłownie, dla naszego spojrzenia na świat.
Jeśli nie mamy pewności co do
naszego sposobu widzenia, najlepiej o pomoc poprosić specjalistę.
„Wiele starszych osób przyjmuje,
że wraz z wiekiem pogorszenie
wzroku to naturalne zjawisko,
jednak nie do końca jest to prawdą”
– komentuje dr Andrzej Styszyński, okulista i ekspert Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej.
„Postęp technologiczny oraz akcentowanie tematu profilaktyki
w społeczeństwie, skutecznie pro-
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wadzi do poprawy jakości widzenia
osób starszych, a indywidualnie
dobrana korekcja pozwala cieszyć
się wyraźnym obrazem nawet
w przypadku poważniejszych schorzeń” – dodaje.

Trzeci wiek obojga oczu.

Dodatkowym fundamentem profilaktyki, poza kontaktem ze specjalistą (optykiem, optometrystą czy
okulistą), jest również odpowiednia
dieta. Posiłki bogate w witaminy
A, C i E, a także w związki takie, jak
np. antocyjany, pomogą utrzymać
nasz aparat wzrokowy w dobrym
„stanie technicznym”.
Osoby starsze powinny pamiętać
również o owocach i warzywach,
które zawierają cenną dla oczu
luteinę i zeaksantynę. Składniki
te zapobiegają takim schorzeniom,
jak zaćma czy zwyrodnienie plamki
żółtej, na które cierpią przede
wszystkim seniorzy.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę
w trakcie wykonywania codziennych prostych czynności?
Powinniśmy unikać oświetlenia
generującego duże kontrasty, a także patrzenia na zogniskowane
źródła światła.
Nie powinniśmy czytać przy słabym
oświetleniu, gdyż to nadmiernie
męczy nasze oczy.
Co więcej, jeśli większość dnia
spędzamy przy komputerze, należy pamiętać o systematycznych
przerwach, odpowiednim kącie nachylenia monitora oraz bezpiecznej
odległości naszej twarzy od ekranu.

Odpowiedni dobór okularów,
dieta i styl życia to fundamenty
naszej „gwarancji widzenia” na
starsze lata.

Najczęściej występujące wady wzroku wśród seniorów
Choć nie wszystkie z niżej wymienionych problemów dotyczą wyłącznie seniorów (presbiopia, jaskra, zwyrodnienie
plamki żółtej, zaćma), to właśnie oni są na nie najbardziej narażeni. Każde z tych schorzeń charakteryzuje się zestawem cech, których nie powinniśmy bagatelizować. Co powinno nas wyraźnie zaalarmować?

Presbiopia

Jaskra

Zwana również starczowzrocznością. Właściwie nie jest
to choroba ani wada wzroku, a naturalna konsekwencja starzenia. Z jej powodu
starsze osoby przy czytaniu
wyciągają rękę do przodu –
litery z bliska stają się rozmazane i niewyraźne. Odległość potrzebna do wyraźnego obrazu wraz z postępem
starczowzroczności zwiększa się,
stąd potoczne określenie:
„masz za krótką rękę do
czytania”. Przypadłość ta nie
jest groźna i nie powinna
niepokoić, jednak tym samym powinna zmotywować
nas do wizyty u specjalisty okulisty lub optometrysty.
Rozwiązaniem na tę sytuację
są dwie pary okularów jedna do czytania, druga do
codziennego użytku.
Aktualnie są do dyspozycji
soczewki dwuogniskowe,
wieloogniskowe i progresywne.

Choć nie dotyczy wyłącznie
osób starszych, to najczęściej występuje właśnie
u seniorów. Polega na niszczeniu nerwu wzrokowego, co
prowadzi do pogorszenia,
a nawet utraty wzroku.
Jak być świadomym postępu jaskry? To dość trudne,
zwłaszcza, że nie są znane
dokładne przyczyny występowania tej choroby.
Niepokoić powinny światłowstręt, częste łzawienie,
tęczowe przebłyski, zaciemnienia spowodowane źródłem światła lub zwiększona
trudność w przystosowaniu
się do ciemności.
W przypadku nagłego i silnego ataku jaskry, co wiąże
się z bólem oka, łuku
brwiowego, a nawet bólami brzucha i wymiotami,
niezbędna jest szybka reakcja specjalisty.

Co doradzi specjalista?
„Kontakt z okulistą w przypadku
wystąpienia którychś z powyższych
objawów powinien być zdroworozsądkową rutyną” – kontynuuje dr
Andrzej Styszyński. „Nie wszystkie
zmiany wzrokowe jesteśmy w stanie
powstrzymać, niektóre zaburzenia
widzenia są naturalną konsekwencją

Zwyrodnienie
plamki żółtej

Zaćma
(katarakta)

Jest kolejnym schorzeniem
mocno związanym z wiekiem. Powodem dysfunkcji
jest zaburzenie procesów
plamki żółtej, znajdującej się
w centrum siatkówki (odpowiada przede wszystkim za
ostrość wzroku i widzenie
barwne), czego konsekwecją może być nawet delikatne zaburzenie widzenia
w centralnej części naszego
pola widzenia. W ekstremalnych wypadkach przy tym
schorzeniu może dojść do
mikrowylewów.
Głównym czynnikiem ryzyka
jest przede wszystkim wiek,
a ponadto palenie tytoniu,
nieodpowiednia dieta i siedzący tryb życia, a także
czynniki genetyczne.

Choć to nie zasada, zaćma
występuje głównie u osób
w podeszłym wieku.
Charakteryzuje się zmętnieniem pierwotnie przezroczystej soczewki oka, a to
skutkuje niedokładnym odzwierciedleniem obrazu
na siatkówce, zatraceniem
ostrości, finalnie nawet
ślepotą.

upływu naszych lat lub kwestią genetyki. Jednak ich skutki możemy
minimalizować dzięki wczesnej profilaktyce. Np. jeszcze kilkadziesiąt lat
temu osoba z zaćmą musiała borykać
się z tym problemem prawie do
końca życia. Dziś, odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, może zostać
usunięta podczas dwudziestominutowego zabiegu.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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trendy
2018

Blommﬁeld

2018
Oprawki Handmade
Taylor C03 to propozycja
dla osób z delikatną duszą,
które chcą podkreślić
swoją urodę i charakter.
Czerwona kostka na zausznikach symbolizuje
pasję i miłość.

Oprawki Waterloo to pierwsza
propozycja z serii Handmade.
Stworzyliśmy je z myślą o osobach, które lubią ciekawe połączenia kolorów, a jednocześnie
klasyczne kształty.
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Osoby o ognistym charakterze,
chcące pokazać na co je stać
pokochają oprawki Courtney C02.
To propozycja dla odważnych
i kochających życie.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. JAI KUDO, fot. JAI KUDO.
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We are all made of stars.
1LH]LHPVNDMDNRĝÉJZLH]GQ\EODVNLNRVPLF]QDWHFKQRORJLD

7MVʢRI TS[WXEE ^ QMS̅GM HS TMˍORE K[ME^H SVE^ [W^IGL̅[MEXE
;Hʻ̨IRMYHSTIVJIOGNMNINX[ʬVG]TV^]TSQMRENʻMR̨]RMIVʬ[OSWQSREYX]OM OXʬV^] VIEPM^YNʻ SH[MIG^RI TVEKRMIRMI PSXY HS K[ME^H .EO EWXVSREYGM
TSHʻ̨ENʻG] ^E W[SMQM QEV^IRMEQM X[ʬVG] 7MVʢRI TSWXE[MPM WSFMI ^E GIP
HSWOSREIV^IQMSWS
-GLTEWNETV^INE[MEWMˍ[Y̨]GMYREN[]̨W^INNEOS̅GMQEXIVMEʬ[^EWXSWS[ERMY OSWQMG^R]GL XIGLRSPSKMM TS̅[MˍGIRMY WMˍ NEOS̅GM SVE^ ^[VʬGIRMY
W^G^IKʬPRINY[EKMREHIXEP-RWTMVEGNIOSWQSWIQHSWXV^IGQS̨REQMˍH^]
MRR]QM[XIGLRSPSKMMRET]PERMEX]XERYY̨][ERINHS[^QEGRMERMETSW^]ʽ
WXEXOʬ[OSWQMG^R]GL
(^MˍOM XIN TS[SGI SOYPEV] 7MVʢRI Wʻ XV[EI M LMTSEPIVKMG^RI 8[ʬVG]
7MVʢRI XS QMS̅RMG] W^XYOM PYH^MI OYPXYV] M IRXY^NE̅GM PMXIVEXYV]
2MI TV^I^ TV^]TEHIO RE^[E QEVOM ^EMRWTMVS[ERE NIWX X]XYIQ OWMʻ̨OM
/YVXE:SRRIKYXE.VƊ7]VIR]^X]XEREƉ7MVʢRIOSV^]WXE^HSVSFOYIYVSTINWOMIN QSH] M LMWXSVMM [^SVRMGX[E 1IXEPS[I IPIQIRX] STVE[ TSOV]XI Wʻ
X]XERIQE[]FVERIQSHIPIHSHEXOS[S^SXIQPYFWVIFVIQ
;]OSV^]WXERMI [SWOMIKS EGIXEXY 1E^^YGGLIPPM TVSHYOS[ERIKS SH 
PEX XS ^E̅ YOSR [ WXVSRˍ RENPITW^]GL STX]G^R]GL XVEH]GNM 'ES̅ʽ TVSHYOGNMVIEPM^S[ERENIWX[)YVSTMIE[W^]WXOMISOYPEV][]OSRERSVˍG^RMI
> 7MVʢRI 8[SNI SG^] FˍHʻ P̅RMʽ NEO K[ME^H] RE FI^GLQYVR]Q RSGR]Q
RMIFMI

Historia
;MIPS[ʻXOS[E LMWXSVME QEVOM 7MVʢRI ʻG^] PMXIVEXYVˍ << [MIOY
OSWQMG^Rʻ XIGLRSPSKMˍ LMWXSVMˍ OYPXYV] M HIWMKRY(SX]GL[ʻXOʬ[RE[Mʻ^YNʻRE^[]TSW^G^IKʬPR]GLSTVE[+[ME^HEMW]QFSP
WS˲GEXSIQFPIQEX]QEVOMREOĘHINSTVE[MI
.EOS̅ʽ
3OYPEV]7MVʢRIWʻVˍG^RMI[]OSRERI[)YVSTMI^REN[]̨W^INNEOS̅GM [SWOMGL OSQTSRIRXʬ[ SH GIRMSR]GL TVSHYGIRXʬ[ NEO
1E^^YGGLIPPM G^] >IMWW ;W^]WXOMI STVE[OM Wʻ ERX]EPIVKMG^RI
G^ˍ̅GMQIXEPS[ITSOV]XI^SWXE]X]XERIQ(S[]FVER]GLSTVE[
Y̨]XI^SWXESXĮ^SXSMWVIFVS
(IWMKR
;^SVRMGX[S 7MVʢRI NIWX []VE^MWXI 9RMOEPR] IPIKERGOM HIWMKR
G^IVTMI^LMWXSVMMVʬ̨R]GLHIOEHEPI[RS[]QSV]KMREPR]Q[]HERMY;TVSNIOXEGL[]OSV^]WXERI^SWXE]YRMOEPRIOSQTS^]GNI
FEV[RI[MRHWSVMEGIXEX]MQMXYNʻGIOEQMI˲SRMITS[XEV^EPR]GL
RMIOSTMS[ER]GL [^SVEGL ;W^]WXOMI STVE[] QENʻ IPIQIRX]
QIXEPS[I
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4

Drodzy rodzice,
jeśli wasza pociecha nie jest
przekonana do noszenia okularów,
to może warto spróbować
z nowym, stylowym wizerunkiem?

5

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Spacsavers, Tress, TONNY
1. Yupi! mod. 001 C3S 2. Yupi! mod. 006 C3S 3. T Yupi! 007C1S 4. TONNY mod. TY388C3 5. Specsavers mod. EMOJI 03
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UWAGA!
W trakcie stosowania
jakichkolwiek aerozoli przy
makijażu lub higienie ciała (lakiery, dezodoranty itp.) trzeba się
liczyć z tym, że unoszące się w powietrzu cząstki chemiczne mogą, na
drodze przyciągania ładunków o przeciwstawnych znakach, osadzać się
na soczewkach i trwale zmieniać
cechy ich powierzchni, (a to obniża komfort stosowania
takich soczewek).

OK I E

S

LI
Y
T

Makijaż optyczny
dla osób noszących soczewki kontaktowe
Naturalną konsekwencją nowych,
szerszych możliwości wyboru soczewek kontaktowych jest potrzeba
nowej formy makijażu.
Przede wszystkim należy zauważyć,
że makijaż dla osób noszących
soczewki kontaktowe diametralnie
różni się od makijażu, który będą
wykonywać Panie noszące okulary.

Makijaż optyczny dla osób noszących soczewki kontaktowe.

Przygotowanie:
Płyn micelarny.
Krótko mówiąc, płyn micelarny jest
doskonałym preparatem do zmywania makijażu, jak i pielęgnacji skóry
przed jego wykonaniem. Jest doskonałym produktem do przemywania
okolic oczu, a w szczególności dla
osób noszących soczewki kontaktowe.

Pielęgnacja skóry.
Bezpośrednio przed wykonaniem
makijażu optycznego należy zaaplikować krem nawilżający.
Większość osób, które nie nosiły,
a zamierzają stosować soczewki
kontaktowe powinna zweryfikować
używane kosmetyki i wybrać te,
które nie wpływają negatywnie na
komfort ich noszenia.
Główną cechą kosmetyków właści-
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wych dla osób noszących szkła
kontaktowe jest ich konsystencja
i napięcie powierzchniowe.
Nie należy korzystać z produktów,
które są sypkie, nawet jeżeli są to
np. cienie czy pudry typu compact
(w „kamieniu“). Tak zwana „sucha“
postać kosmetyków może być,
i najczęściej jest, powodem zaprószenia oka. Co w konsekwencji
prowadzić może do dyskomfortu
noszenia soczewek kontaktowych
i pewnej irytacji. Wszystkie produkty
do makijażu dla osoby noszącej
soczewki kontaktowe powinny być
zazwyczaj „mokre“.
Drugim ważnym czynnikiem jest
skład używanych kosmetyków. Mam
tu na myśli te, które w szczególności
są blisko oka, czyli: podkład, kamuflaż, korektor, puder, mascara, eye
liner i inne. Jest tych produktów dość
sporo. W ich składzie absolutnie nie
powinno być pochodnych żelaza czy
miedzi. Związki żelaza i miedzi są
szeroko stosowane w kosmetyce
kolorowej, również w tzw. kosmetykach mineralnych. Dlatego warto
sprawdzić skład każdego produktu
przed aplikacją w makijażu optycznym. Kosmetyki „mokre“ są trwalsze
i bardziej odporne.

Podkład.
Jaki wybrać ? Najlepiej płynny,
o lżejszej konsystencji.

Są dwa rozwiązania:

.

Gotowy podkład oparty o lotne
substancje silikonowe. W podkładach opartych na tych substancjach
używa się tzw. silikonów cyklicznych.
Nie wymagają matowienia i utrwalania pudrem. Aplikujemy je opuszkami palców. Małym minusem tego
typu podkładów jest ich nieco
cięższy, optyczny efekt końcowy.

.

Drugie rozwiązanie. Domowym
sposobem możemy do ulubionego
podkładu domieszać właściwy puder.
Taki domowy podkład typu „2 w 1“.
Plusem tej metody jest to, że z tych
samych dwóch już posiadanych
produktów można stworzyć kosmetyk odpowiadający konsystencją
każdej z Pań indywidualnie.
Pamiętaj:
właściwy dla Ciebie kolor podkładu
dobieramy do koloru skóry w okolicach kości jarzmowej.

Brwi.
Bazując na własnym doświadczeniu uważam, że najlepsze są dwa
produkty dedykowane do makijażu
optycznego dla osób noszących
soczewki kontaktowe.
Są nimi dwufazowe woskowe cienie
do brwi oraz kredki.

Warto wspomnieć o konieczności unikania kosmetyków wodoodpornych
przez użytkowników
soczewek kontaktowych.

Choć dotyczy to
wszystkich użytkowników soczewek kontaktowych, to jednak osoby stosujące makijaż powinny szczególnie dokładnie pielęgnować swoje soczewki (zawsze po zdjęciu myć je..
z pocieraniem).

Cienie.
Bardzo ważne jest, aby używać cieni
o konsystencji mokrej, a nie suchej.
Nawet jeżeli są prasowane. Cienie
suche zazwyczaj osypują się. Prostym
rozwiązaniem może tu być nałożenie tych samych cieni, które już
posiadamy, wilgotnym pędzlem.
Wymaga to jednak pewnej wprawy.
Dlatego nie warto eksperymentować bezpośrednio przed wyjściem.
Tę technikę nazywamy „cieniem na
mokro”. Są też cienie oparte na
lotnych substancjach silikonowych.
Wtedy forma aplikacji jest podobna
do tej, jaką omawialiśmy w przypadku podkładów.

Linery.
Eye linerem może być cień na mokro
w innym kolorze. Wtedy użyj precyzyjnego pędzelka. Większość gotowych linerów nie jest hypoalergiczna, co może mieć znaczenie dla osób
noszących soczewki kontaktowe.
Dlatego lepsze są te hypoalergiczne.

Mascara.
Najważniejsze jest to, aby się nie
kruszyła, a szczoteczka powinna być
bardzo delikatna, o krótkim włosiu.
Produkt ten jest często otwierany, co
powoduje, że wysycha i utlenia się.
Wymieniaj go co 2 miesiące.
Aby przetestować właściwą dla
siebie mascarę, otwórz ją, a następnie przysuń w okolice oka, tak, aby

Cenna będzie również informacja o tym, że
przy nakładaniu tuszu na rzęsy
za pomocą szczoteczki (mascara)
pacjentki stosujące soczewki kontaktowe powinny być szczególnie
ostrożne, ponieważ bardzo często
w trakcie tej czynności uszkadzają
powierzchnię soczewek kontaktowych (a w tych miejscach pojawiają się na niej osady, które
zmniejszają komfort noszenia soczewek).

sprawdzić czy opary zawartych
w opakowaniu substancji odpowiadają nam czy podrażniają oko.

Pomadka.
Ciesz się swobodą wyboru. Popatrz
na kolor twardówki, potocznie
nazywanej białkówką. Tutaj możesz
zauważyć dwa odcienie: niebieskawy lub żółtawy. Jeżeli kolor jest
bardziej niebieskawy zastosuj
pomadkę w kolorach nieco chłodniejszych. A jeżeli Twoja białkówka
jest bardziej żółtawa, to na usta
zaaplikuj kolor nieco cieplejszy.

Róż.
Tutaj chciałbym polecić ekscytującą
możliwość wykorzystania pomadki.
Wybraną wcześniej pomadkę lub
błyszczyk zaaplikuj na wewnętrzną
stronę kciuków i nałóż ostrożnie na
kości policzkowe. Ruch powinien
być płynny od nasady ucha w kierunku zewnętrznych kącików ust.
Tak wykonany makijaż daje ogromny i niepowtarzalny komfort noszenia soczewek kontaktowych. Pozwala wyrazić siebie, swój styl i osobowość. Jest jak świadome i pełne
intuicji malarstwo, w którym technika leży u podstaw piękna i komfortu,
z całodniowym poszanowaniem dla
Twoich oczu, komfortem widzenia.

Opracowanie: Interoptyka
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Soczewek Kontaktowych
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zdrowie

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atutami. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okularowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
Tak naprawdę pytanie, co jest
lepsze – soczewki kontaktowe czy
okulary, jest błędnie zadane, gdyż
są to produkty realizujące nieco
inne założenia, a przy tym najlepiej
spełniające swoją funkcję przy ich
wspólnym zestawieniu – tłumaczy
dr Maciej Sokołowski.

również takie, w których można spać
– istnieją modele pozwalające na korzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą spełniać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji,
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Soczewki kontaktowe są nowocześniejszą i dyskretniejszą wersją okularów, i świetnie sprawdzają się w ciągu
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak
szybka, jak natychmiastowe założenie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od soczewek kontaktowych nieco dłużej, np.
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez
okularów się „nie obejdziemy”.

Styl życia

W zależności od wybranego przez nas
terminu ważności soczewek, musimy
pamiętać o tym, aby właściwie je
pielęgnować, przechowywać i odpowiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jednoi 30-dniowe. Pierwsze zakładamy
rano, a zdejmujemy wieczorem, następnie wyrzucamy. Drugie należy wyjąć z oka na noc i po wyczyszczeniu
przechowywać w specjalnym pudełku wypełnionym płynem do soczewek. Typów soczewek jest bardzo
dużo, na rynku możemy znaleźć

38

TRENDY 2(2)

Głównym czynnikiem, który powinien dać nam odpowiedź na to,
co wybrać – okulary czy soczewki
kontaktowe – jest nasz styl życia.
W soczewkach kontaktowych możemy robić prawie wszystko – od statycznych i spokojnych zadań biurowych, po uprawianie sportów ekstremalnych. Dają nam pewną korekcję
wzroku przez wiele godzin, praktycznie bez obawy o utratę czy zniszczenie.
Jeśli od soczewki wymagamy bardzo
dużej precyzji, wykonywane przez
nas zadania zmuszają nas do ciągłej
zmiany kąta i odległości widzenia lub
często zmieniamy zadania na takie,
które nie wymagają korekcji – wtedy
lepszym wyborem będą okulary.
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć.
Osoba, która planuje drzemki w ciągu dnia lub migruje między obowiązkami, a czasem wolnym, właśnie

w klasycznych okularach poczuje
większy komfort.
Wszystkie dostępne rozwiązania,
poprawiające jakość naszego widzenia, mają swoje mocne i słabe strony.
Wykorzystanie soczewek kontaktowych na wielu płaszczyznach wydaje
się lepszą propozycją, choć trzeba
pamiętać, że nie każdy może ich
używać. Decyzję o aplikacji soczewek
kontaktowych musi podjąć specjalista: okulista lub optometrysta. Jeżeli
praca pacjentów po 40. roku życia
ma charakter dynamiczny i konieczne
jest ostre odwzorowanie obiektów
położonych daleko i blisko, albo
mamy złożoną wadę wzroku, wówczas okulary wyposażone w soczewki progresywne będą najlepszym rozwiązaniem. Z kolei do pracy z komputerem najlepiej sprawdzą się okulary z soczewkami degresywnymi,
tzw. „biurowymi”. Także i w tym
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią akcentować swoją urodę okularami,
inni – cieszą się zakładając soczewki,
gdyż tym samym ukrywają swoją
wadę wzroku – dodaje dr Maciej
Sokołowski.
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication

Kreatywność, przekraczanie granic, pasja
i energia - które składają się na sukces
marki - prowadzą do tworzenia nowego
wizerunku klientów, którzy mają silną
osobowość, żyją emocjami, są śmiali
i odważni.

DEFR

DEFRAME to prestiżowa marka, posiadająca
w swoim asortymencie oprawy najwyższej
jakości. Projekty wyprzedzają aktualnie panujące trendy, dzięki czemu nasze oprawy są
niepowtarzalne i nadają powiewu świeżości
na polskim rynku optycznym. Z pozoru klasyczne oprawy kryją w sobie ogromny potencjał.
Eleganckie i subtelne kształty frontów to synonim tej marki, jednakże wzbogaciliśmy
oprawy zaskakującymi dodatkami.

AME

mod.

8517

Tym razem postawiliśmy na gustowne zdobienia na zausznikach. Technologia łączenia ze sobą płyt czy zestawienie metalu z włóknem
węglowym (carbonem), to tylko niektóre ciekawe rozwiązania, stosowane przy produkcji
opraw DEFRAME.
Naszą inspiracją są światowe wybiegi i ulice
największych stolic europejskich. Zawsze
modne, oryginalne, doskonałe dla najbardziej
wymagających klientów.

DEFRAME mod 8531

22

Opracowanie: Interoptyka
na podst. mat. pras. IQ Prisma.
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We are all made of stars.
1LH]LHPVNDMDNRĝÉJZLH]GQ\EODVNLNRVPLF]QDWHFKQRORJLD

We are all made of stars.

7MVʢRI TS[WXEE ^ QMS̅GM HS TMˍORE K[ME^H SVE^ [W^IGL̅[MEXE
;Hʻ̨IRMYHSTIVJIOGNMNINX[ʬVG]TV^]TSQMRENʻMR̨]RMIVʬ[OSWQSREYX]OM OXʬV^] VIEPM^YNʻ SH[MIG^RI TVEKRMIRMI PSXY HS K[ME^H .EO EWXVSREYGM
TSHʻ̨ENʻG] ^E W[SMQM QEV^IRMEQM X[ʬVG] 7MVʢRI TSWXE[MPM WSFMI ^E GIP
HSWOSREIV^IQMSWS
-GLTEWNETV^INE[MEWMˍ[Y̨]GMYREN[]̨W^INNEOS̅GMQEXIVMEʬ[^EWXSWS[ERMY OSWQMG^R]GL XIGLRSPSKMM TS̅[MˍGIRMY WMˍ NEOS̅GM SVE^ ^[VʬGIRMY
W^G^IKʬPRINY[EKMREHIXEP-RWTMVEGNIOSWQSWIQHSWXV^IGQS̨REQMˍH^]
MRR]QM[XIGLRSPSKMMRET]PERMEX]XERYY̨][ERINHS[^QEGRMERMETSW^]ʽ
WXEXOʬ[OSWQMG^R]GL

We are all made of stars.

(^MˍOM XIN TS[SGI SOYPEV] 7MVʢRI Wʻ XV[EI M LMTSEPIVKMG^RI 8[ʬVG]
7MVʢRI XS QMS̅RMG] W^XYOM PYH^MI OYPXYV] M IRXY^NE̅GM PMXIVEXYV]
2MI TV^I^ TV^]TEHIO RE^[E QEVOM ^EMRWTMVS[ERE NIWX X]XYIQ OWMʻ̨OM
/YVXE:SRRIKYXE.VƊ7]VIR]^X]XEREƉ7MVʢRIOSV^]WXE^HSVSFOYIYVSTINWOMIN QSH] M LMWXSVMM [^SVRMGX[E 1IXEPS[I IPIQIRX] STVE[ TSOV]XI Wʻ
X]XERIQE[]FVERIQSHIPIHSHEXOS[S^SXIQPYFWVIFVIQ
;]OSV^]WXERMI [SWOMIKS EGIXEXY 1E^^YGGLIPPM TVSHYOS[ERIKS SH 
PEX XS ^E̅ YOSR [ WXVSRˍ RENPITW^]GL STX]G^R]GL XVEH]GNM 'ES̅ʽ TVSHYOGNMVIEPM^S[ERENIWX[)YVSTMIE[W^]WXOMISOYPEV][]OSRERSVˍG^RMI
> 7MVʢRI 8[SNI SG^] FˍHʻ P̅RMʽ NEO K[ME^H] RE FI^GLQYVR]Q RSGR]Q
RMIFMI

Historia
;MIPS[ʻXOS[E LMWXSVME QEVOM 7MVʢRI ʻG^] PMXIVEXYVˍ << [MIOY
OSWQMG^Rʻ XIGLRSPSKMˍ LMWXSVMˍ OYPXYV] M HIWMKRY (S X]GL [ʻXOʬ[RE[Mʻ^YNʻRE^[]TSW^G^IKʬPR]GLSTVE[+[ME^HEMW]QFSP
WS˲GEXSIQFPIQEX]QEVOMREOĘHINSTVE[MI
.EOS̅ʽ
3OYPEV]7MVʢRIWʻVˍG^RMI[]OSRERI[)YVSTMI^REN[]̨W^INNEOS̅GM [SWOMGL OSQTSRIRXʬ[ SH GIRMSR]GL TVSHYGIRXʬ[ NEO
1E^^YGGLIPPM G^] >IMWW ;W^]WXOMI STVE[OM Wʻ ERX]EPIVKMG^RI
G^ˍ̅GMQIXEPS[ITSOV]XI^SWXE]X]XERIQ(S[]FVER]GLSTVE[
Y̨]XI^SWXESXĮ^SXSMWVIFVS
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