TARIEVEN
AANPASKOSTEN ZACHTE CONTACTLENZEN
Daglenzen
Weeklenzen / Maandlenzen
Maandlenzen Multifocaal
Heraanpaskosten zachte contactlenzen vanaf

€ 65,€ 65,€ 85,€ 45,-

AANPASKOSTEN HARDE (RGP) CONTACTLENZEN
Standaard
€ 80,Multifocaal
€ 115,Nachtlenzen
€ 150,Heraanpaskosten harde (RGP) contactlenzen vanaf
€ 60,-

TORICA LENSPLAN ZACHT
Daglenzen vanaf
€ 31,50 per maand
Weeklenzen vanaf
€ 28,per maand
Maandlenzen vanaf
€ 22,per maand
Maandlenzen Multifocaal vanaf
€ 30,50 per maand
		
TORICA LENSPLAN HARD
Standaard vanaf
Multifocaal vanaf
Nachtlenzen vanaf

€ 27,50 per maand
€ 34,50 per maand
€ 32,per maand

Controlekosten voor klanten buiten het Torica Lensplan

€ 35,-

Controlekosten voor contactlensdragers via internet

€ 45,-

070 390 67 42
CONTACTLENZEN@TORICA.NL
WWW.TORICA.NL
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CONTACTLENZEN
LEVE DE VRIJHEID

Het dragen van een bril kan soms lastig zijn. Bij het
sporten of andere activiteiten merkt u dit goed. Als u
voor contactlenzen kiest, ondervindt u geen hinder van
een afzakkende of vuile bril. Door het ontbreken van een
montuurrand is er ook geen beperking van uw gezichtsveld.
Met contactlenzen verandert de uitstraling van uw gezicht
niet, bij het dragen van een bril gaat u er anders uitzien.
Er zijn nog veel meer redenen om voor contactlenzen te
kiezen maar ‘vrijheid’ is één van de belangrijkste.
Bij de eerste ontmoeting met één van onze contactlensspecialisten
worden diverse metingen uitgevoerd om de sterkte en de vorm
van uw ogen vast te stellen. Zo krijgen zij antwoord op de vraag of
uw ogen geschikt zijn voor het dragen van lenzen. Indien uw ogen
geschikt zijn, adviseert de contactlensspecialist u de lenzen die uw
zicht optimaal ondersteunen en maximaal draagcomfort bieden.

NAZORG

Wij vinden nazorg essentieel dus helpen wij u bij het goed
onderhouden van de lenzen en voeren wij regelmatig controles
uit om vast te stellen of uw ogen niet achteruitgaan of geïrriteerd
raken. Deze controles zijn zeer belangrijk want sommige
veranderingen aan uw ogen merkt u eenvoudigweg niet. Een
regelmatige controle van uw ogen door onze contactlensspecialist
is geen overbodige luxe. Voor een juiste controle, is het
noodzakelijk om uw lenzen minimaal 1 uur in te hebben.
Het Lensplan van Torica biedt u de mogelijkheid tegen een
maandbedrag nog meer plezier uit uw contactlenzen te halen. En
eigenlijk is ons Lensplan zo opgesteld dat u nergens meer over
hoeft na te denken wat betreft uw lenzen. Regelmatige oog- en
lenscontroles, montuurkortingen bij aanschaf van een reservebril
en veel andere aantrekkelijke extra’s die u ontvangt wanneer u
deelneemt aan ons attractieve Lensplan.
Betrouwbaar en doordacht, zoals u van ons gewend bent.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
»» Een voordelig alles in 1 pakket.
»» Automatische oproep voor controle en vervanging van
uw contactlenzen.
»» Benodigde contactlens vloeistof.
»» Permanente oogzorg door onze contactlensspecialisten
en optometristen.
»» Bij maand- of weeklenzen gratis aanvulling in geval van
breuk, scheuren of verlies. Even bellen en wij sturen,
indien gewenst, een extra lens op.
»» U wordt altijd geïnformeerd over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van contactlenzen.
»» Een reservebril inclusief glazen vanaf € 129,-.
»» 10% korting bij aanschaf van een complete bril uit de
reguliere collectie.
»» 10% korting op additionele aankopen, zoals bijvoorbeeld
een zonnebril of make-up.

Er zijn verschillende mogelijkheden, mocht u na het lezen van
deze informatiebrochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust.
U kunt ook veel informatie terug vinden op www.torica.nl.
Graag tot ziens!

