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Bril cover: Ray-Ban  10452656  |  €159
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Spring/summer 2020

De zon schijnt alweer volop met heerlijke lange dagen en zwoele zomer-

nachten. Om deze periode weer stijlvol voor de dag te komen zijn er veel 

mooie nieuwe trends die op je wachten. Wij hebben alvast de proef op 

de som genomen en worden helemaal blij van de nieuwe monturen en 

begerenswaardige zonnebrillen die we in het zomerseizoen gaan zien. 

In deze unieke trendgids hebben we de de eyewear trends voor je op een rij 

gezet. Laat je verleiden door beeldschone monturen die jouw outfit kracht 

bij zetten. 

Durf jij je wilde kant te laten zien en kijk je uit naar een lange warme  

zomer? Laat je dan meevoeren met de sensuele Dark Romance trend.  

Liever rust, ruimte en natuur met heerlijke ochtendwandelingen op het 

strand? Dan word je vast blij van een frisse Scandinavian Breeze. Ben je  

meer een liefhebber van gewaagde vormen en pittige kleuren dan is de 

Retro Look echt iets voor jou. De chique festival vibe vind je terug in de 

Bohemian Blossom stijl in de vorm van expressieve en avontuurlijke brillen. 

Echt iets voor jou als je dol bent op alles wat het leven mooi maakt. 

Nieuwe outfit, nieuwe bril en een verleidelijke zonnebril. 

Laat de zon maar schijnen!

10474401  |  €249

‘To me, clothing 
is a form of  

self-expression. 
There are hints 

about who  
you are in  

what you wear.’
Marc Jacobs
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Tres chique

 10456186  |  €209

10456662  |  €79

10456841  |  €209

10456084  | €199

10474417  |  €199

10457331  |  €59

10456147  |  €59

10276493  |  €199

Fashionable  
& affordable

Met jouw bril laat je zien wie je bent 

en waar je voor staat. Avontuurlijk, 

creatief, minimalistisch, sportief of een 

combinatie van stijlen. Jij bepaalt wat 

je draagt en wat je uitstraalt.

De ready to wear brillen uit onze  

Urban collectie zijn vernoemd naar 

jouw favoriete wereldsteden.  

Makkelijk unisex, helemaal hip en  

lekker betaalbaar. 

Of je nu kiest voor stylish Tokyo,  

minimalistisch Helsinki of kleurrijk  

Singapore, jouw bril is, inclusief glazen  

op sterkte, altijd 139 euro.
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Bohemian Blossom
Eigenzinnig & avontuurlijk

10442179  |  €169

10451518  |  €299 10423983  |  €399

 10451539  |  €199

10455150  |  €179

De bohemian stijl is bepaald geen 

vluchtige trend in fashion. De crea-

tieve kledingstijl ontstond eind 

achttiende eeuw onder kunstenaars. 

Noodgedwongen door hun vaak 

schamele inkomen, creëerden zij 

een eigen stijl met vintage kleding-

stukken. Toen het economisch beter 

ging, werd de artistieke vintage  

look een statement als uiting van 

hun expressieve en avontuurlijke 

persoonlijkheid.

In de volksmond werd de stijl van de 

artistiekelingen vergeleken met die 

van de nomadische Gypsies. Als  

gevolg hiervan werd ‘bohemian’  

gelinkt aan een cultuur die is 

geasso cieerd met creativiteit,  

artistieke expressie, romantiek  

en een alternatieve levensstijl.  

Een heel eigen karakter en  

cultuur die nog steeds aan  

de basis ligt van de huidige  

bohemian stijl.

10456335  |  €59

 1276493  |  €199

‘I get a real 
kick out of it, 

 seeing 
people 

wearing 
my designs.’

Stella McCartney



10 11

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat  

de straatcultuur aan de haal ging  

met de bohemian stijl. De boho chique 

outfit is met zorg samen gesteld en 

combineert mooie basisstukken met 

boho-elementen. De Boho chique man 

of vrouw gaat voor kwaliteit en tijdloze 

klasse met bohemian invloeden.  

Daar passen monturen bij met prints of 

warm mat goud.  Experimenteer met de 

vlindervorm voor een vleugje vintage.

Bohemian vs 
boho chique

Het feest van bloesem in 
het voorjaar houden we 

het liefst zo lang mogelijk 
vast. Met dit  eeuwig 

bloeiende lente boompje 
haal je de bloesem in huis.

Pols Potten  |  bloesem in huis |  €369

Mac Cosmetics  |  Make -up  |  Vanaf €21

10457609  |  €79

Ganni  |  Sandalen  |  €215

Broste Kopenhagen  |  bank  |  €1591

Mix pasteltinten, 
aardse tonen 
en natuurlijke 
materialen als 
hout en beton 
en je creëert een 
heerlijk boho huis.

Ook de mannen worden 
gehuld in pasteltinten,  

dat zien we ook bij  
de collectie van Dior.

Parelmoer en goud, het gevoel 
van strand en verre oorden. 

Prachtig bij een mat goud of 
Havanna bruin montuur uit de 

Bohemian trend.
Liars&Lovers via Zalando. 

oorbellen  |  €19,95

10440710   |  €59

10456841  |  €219

10450372  |  €369
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Magalie Hooi over de perfecte bril
De stylisten van Eye Wish helpen jou aan je ultieme look

De juiste bril is als een waanzinnige 

outfit: past perfect, staat geweldig 

en is een verlengstuk van je persoon-

lijkheid. Het loont dus de moeite om 

uit de ‘hebberig makende nieuwe 

collecties’ precies dat montuur of 

die zonnebril te kiezen die perfect 

past. Maar waar begin je en waar 

let je op? Bij Eye Wish begrijpen we 

dat het uitzoeken van een nieuwe bril 

niet altijd even eenvoudig is, daarom 

hebben we stylisten die je daarbij 

kunnen helpen. ‘Ik maak er altijd een 

feestje van’, vertelt Magalie Hooi, 

styliste bij Eye Wish. ‘Als mensen  

langskomen voor stijladvies beginnen 

we gezellig met elkaar aan tafel. Het 

is belang rijk dat ik een goed beeld 

krijg wat voor type iemand is en 

natuurlijk dat ik weet naar wat voor 

bril een klant op zoek is.’

Versterk je pluspunten
Magalie vertelt dat stijladvies  

gebaseerd is op drie onderdelen:  

Je persoonlijkheid, je gezichtsvorm 

en welk kleurtype je bent. ‘Met 

een bril kun je echt een statement 

maken, een bril ondersteunt jouw 

persoonlijke stijl. Het is daarom een 

goede start om te ontdekken  

wat voor type je bent. Zakelijk,  

creatief of meer casual? En voor 

welke gelegenheid je een bril nodig 

hebt. Alleen lezen, multifocaal, werk, 

sport? Als we dat helder hebben,  

kijk ik naar de vorm en de plus- 

punten van iemands gezicht.  

Die kun je mooi versterken met een 

goed montuur. Je huid, haar- en  

oogkleur bepalen wat voor kleur-

type je bent. De juiste kleur doet  

heel veel. Wil je blauwe ogen extra 

laten schitteren, dan is bijvoorbeeld 

een zilverkleurig montuur een goed 

idee. Het zijn allemaal dingen die  

ik meeneem om samen met de  

klant een passende bril uit te  

zoeken.’ 

Laat je verrassen
Natuurlijk kun je ook zelf een leuke 

bril uitzoeken, maar een styliste kan 

je laten zien wat echt goed bij je 

staat en dat kan heel verrassend 

zijn. ‘Voor een klant die een nieuwe 

zonnebril zocht, stelde ik op basis 

van mijn stijlanalyse een cat-eye 

model voor. Zelf zou ze die niet uit-

gezocht hebben, maar de bril stond 

haar fantastisch. Ze heeft er de hele 

zomer plezier van gehad.’

The perfect fit
Mensen blij maken, daar houdt 

Magalie van en van alles wat met 

fashion en stijl te maken heeft. Een 

opleiding tot stylist had ze al op zak, 

via de training van Eye Wish leerde 

ze de fijne kneepjes van het kiezen 

van de juiste bril. ‘Voor de juiste bril 

kijk ik niet alléén naar een stijlvolle 

keuze, ik kijk ook naar hoe het model 

op het gezicht past, of het montuur 

nergens drukt of te breed is. En ik 

kijk of de sterkte van de glazen die 

de klant nodig heeft, passen in het 

montuur dat we kiezen. Alles voor de 

perfect fit, de beste kwaliteit en een 

blije klant.’

 
De juiste bril voor jou?
Ben je zelf toe aan een nieuwe 

(zonne)bril en wil je wel eens weten 

wat echt bij jou past? Bij Eye Wish 

kun je altijd een afspraak maken 

voor gratis stijl  advies. Voor een 

montuur of een zonnebril. Wij  

zorgen voor ieders gezondheid en 

veiligheid, daarom werken al onze 

stylistes en medewerkers van Eye 

Wish volgens de huidige RIVM  

richtlijnen.

‘Met een bril 
kun je echt 

een  
statement 

maken.’
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‘The world  
needs  

fantasy.’

Dark Romance
Beauty with a bite

Dark Romance is vanuit de herfst 

en winter, waar de trend volop te 

zien was op de catwalks, meegerold 

het voorjaar in. Romantiek maar 

dan met een edgy tintje. De Dark 

Romance trend combineert 

invloeden uit de gothic stijl met 

suikerzoete romantiek. Juist die 

tegenstelling maakt de Dark 

Romance stijl een tikje gewaagd en 

mysterieus.

Wel dark maar geen Gothic
Hoewel de Dark Romance trend 

duidelijk een onderonsje heeft 

met de Gothic stijl, is het zeker 

niet hetzelfde. Dark Romance is 

vrouwelijk, sensueel en stijlvol.  

Voor de Dark Romance man geen 

rode rozen en zoete verleiders,  

pure passie, dáár gaat het om.  

De Dark Romance man geeft zich 

dit voorjaar niet zomaar gewonnen. 

Hij neemt de tijd en geeft zich  

graag over aan een spannend 

avontuur. Wij kijken uit naar een 

lange, warme zomer!  

 10434021  |  €239*

10456178  |  €109

10451586  |  €189

10451586  |  €189

Alexander McQueen

* Prestige. Een aantal exclusieve merken worden alleen in geselecteerde winkels aangeboden. Kijk op eyewish.nl welke winkels dit zijn.

10424001  |  €329*

10447161  | €269 10457331  |  €59



10451586  |     €189
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De kern van Dark Romance in  

fashion bestaat uit tegenstellingen. 

Een zwart leren jack en een poeder-

roze top. Combat boots onder een 

zacht kanten rok. Het enige wat je 

hoeft te doen, is bij elk kledingstuk 

wat je kiest, een tegenovergesteld 

item erbij pakken. Een soort  

omdenken in fashion.

De Dark Romance vrouw draagt 

In plaats van grote gotische jurken 

verfijnd kant, een statement blouse 

en een stijlvolle rok of pantalon. Niks 

geen witte gezichten en zwarte 

lippen, maar zachte make-up die 

slechts op een enkel punt (oog of 

mond) iets meer is aangezet.

Opposites 
attract

Pure passie

10455286  |  €169

Liu Jo  |  blouse  |  €159

Filippa K |  jas  |  €495

Bell Ross  |  horloge  |  €3900

Saint Laurent Spring

Dries Van Noten &  Christian Lacroix:  
de meest verrassende samenwerking 

van het seizoen. Het samensmelten 
van hun geest leverde een edgy en 

Dark Romance gevoel op.

Mia Colonia geurverspreider met kenmerkende geuren 
zijn ingepakt in cilindrische zwarte glazen flessen. 
Elke geur wordt getransporteerd met behulp van 
absorberend vezel riet voor een continue geur.
Mia Colonia  |  geurverspreider  |  €42

Resume  |  sjaal  |  €25

10454885   |  €149

10451535  |  €159
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Customized 
zonneglazen

Van blauw tot roze, van geel tot verschillende tinten groen, zonneglazen zijn er in vele fashionable kleuren. 
En dat is niet alleen een boost voor je zomeroutfit, de gekleurde glazen zijn bijzonder nuttig in verschillende 

omstandigheden. Lees hieronder welke kleur zonneglazen het best geschikt is voor welke activiteit. 

•  Vermindert overbelichting van 
fluoriserend licht

•  Ultieme modekleur in verschillende 
tinten beschikbaar

•  Verhoogt het contrast,  
terwijl natuurlijke kleurbalans 
behouden blijft

•  Uitermate geschikt voor buitensport

Activiteit:       

Weer:   

Activiteit:                 

Weer:         

Activiteit:             

Weer:             

Activiteit:           

Weer:   

Activiteit:   

Weer:  

Activiteit:         

Weer:    

Activiteit:               

Weer:      

Activiteit:         

Weer:   

Activiteit:     

Weer:   

•  Verhoogt het contrast en benadrukt verschil 
tussen een object en groene achtergrond

•  Uitermate geschikt voor buitensport en  
autorijden

• Vermindert geel licht
•  Geschikt voor zowel 

zonnige als bewolkte 
weersomstandigheden

•  Meest natuurlijke kleurperceptie 
•  Geschikt voor autorijden  

en wielersport

•  Verhoogt het contrast, vooral in het 
donker en schemering

•  Geschikt voor gebruik tijdens bewolkt 
weer

•  Geeft kleuren natuurlijk weer onder 
alle weersomstandigheden

• Geschikt voor buitensporten

•  Verhoogt diepte perceptie en visueel 
contrast

•  Meer zichtcomfort tijdens het autorijden

• Verhoogt de perceptie van details
•  Perfect donkere tint voor zeer zonnige 

weersomstandigheden

Groen

Sport

Bruin Grijs

Traffic Sun

Blauw Roze Night

  Fietsen      Autorijden      Vissen      Golf      Zonnen     Voetbal     Schieten     Skieën      Tennis     Festival   

   Fashion      Zonnig      Half bewolkt      Bewolkt      Mistig      Schemer      Regenachtig

Kies jij voor zonneglazen op sterkte?  

Dan kies je ook voor de glazen die jij 

wilt. Onze collectie zonneglazen bevat 

maar liefst veertig kleuren, dus daar zit 

altijd een kleur bij die bij jou past. 

Je kunt kiezen uit unikleuren maar ook 

uit dégradé of spiegelglazen. Voor 

elke stijl en elke stemming hebben 

we een glas. Zo kun je jouw zonnebril 

helemaal customizen naar jouw stijl.

Trendalert 2020 
Wij hebben het gespot op de catwalk 

en bij influencers: felgekleurde glazen. 

Knal het voorjaar in met felroze of 

gifgroene glazen. Beetje gedurfd, 

maar met een minimalistische outfit 

zeker niet overdreven.

Unikleuren
Jouw leven, jouw activiteit, jouw kleur

10450733  |  €189
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Scandinavian Breeze
Rust, ruimte en minimalisme

10474511  |  € 109 10440710  |  € 59

10451593  |   €159 10443342  |   €149

Rust en ruimte zijn de toverwoorden 

uit het hoge Noorden. De ruwe 

schoonheid van het buitenleven en 

de frisse natuur zijn een welkome 

afwisseling voor het leven op kantoor. 

Geen wonder dat de bossen lonken, 

de zee roept en zelfs de regen verleidt 

zodra we vrij zijn. 

De zelfbewuste Scandinavische stijl 

is subtiel, met oog voor kwaliteit en 

natuurlijke materialen. De minima-

listische, stijlvolle monturen uit de 

Scandinavian Breeze trend sluiten 

daar naadloos op aan. 

Waarom vallen we als een blok voor 
de tijdloze Scandinavische stijl? 
Voordat we massaal de effortless 

Scandinavische stijl omarmden, keken 

we onze stijl af van de Parisiennes. De 

populaire ‘je-ne-sais-quoi-stijl’ van 

de Franse dames was jarenlang ons 

voorbeeld. Toch bleek de Parisienne 

stijl voor ons niet geschikt. Wat een 

verademing toen ons modebeeld een 

draai maakte van zuid naar noord. 

Net als onze noorderburen hebben 

we over het algemeen een actieve 

levensstijl. Draagbaarheid en comfort 

zijn daarom belangrijke voorwaarden 

voor fijne kleding. En we zijn allemaal 

dol op eenvoud en no-nonsens. 

Scandinavië associëren we met rust, 

ruimte en beeldschone natuur. Precies 

dat, waar we in ons drukke leven 

behoefte aan hebben.

10455150  |  €179

‘Buy less, 
choose 

well.’
 Alexander McQueen

10456824  |  €69 10452680  |  €159
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Je eigen garderobe kun je eenvoudig 

omtoveren tot een ware Scandinavian 

closet. Duik in je kledingkast, pas de 

volgende drie principes toe en je bent 

Scandi-proof:

1. Go basic
Een kenmerk van de Scandi-stijl is dat 

alle kledingstukken in je garderobe bij 

elkaar passen. Met een aantal goede 

basisstukken kun je zo eenvoudig ver-

schillende combinaties maken. Hang 

felle kleuren en drukke prints even 

apart en geef meer neutrale en com-

fortabele kledingstukken alle ruimte.

2. Go sportive
De Scandinavian stijl is een paradijs 

voor je voeten. Hoge hakken kunnen 

naar zolder, je platte schoenen en 

sneakers mogen blijven. En die draag 

je ook gewoon onder een rok of jurk. 

Sportieve elementen geven je outfit  

een instant-scandinavian-stijl.

3. Go wide
Alle kledingstukken die toch al iets 

aan de krappe kant zaten, kunnen 

nu echt weg. Hang je ruimvallende 

kledingstukken vooraan in je kast. 

Maak je sporty-Scandinavian-look 

af met een tijdloos montuur of 

stijlvolle zonnebril uit de Scandinavian 

collectie. 

Simplicity 
is key

Goedemorgen! Geïnspireerd door de 
frisse ochtendlucht lanceert Mimi et Toi 
een lichte, natuurlijke geur die je geest 
kalmeert en je zinnen zachtjes prikkelt. 
Mimi et Toi  |  parfum  |  Vanaf €39,95

10448345  |  €359

10456846  |  €209

Strak design in aardse tonen. Gemaakt van 
duurzame materialen zijn dit fijne potten 
voor een sierlijke bloem of fris veldboeket. 
Broste Kopenhagen  |  vazen  |  €89,90

Magisch licht voor  
eindeloze avonden buiten. 

DCASA Kandelaar van 
Bamboo via Amazon.nl 

€28,50 

Wie houdt van de natuur kiest voor 
eco-friendly. Producten gemaakt van 
natuurlijke materialen passen daar 
uitstekend bij. Ga deze zomer de paden op, 
de lanen in met deze eco-friendly rugzak. 
Lässig via Amazon.nl  | rugzak  |  €69,90

10271644 |  €269*

10451664   |  €249

* Prestige. Een aantal exclusieve merken worden alleen in geselecteerde winkels aangeboden. Kijk op eyewish.nl welke winkels dit zijn.
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Polarized glazen
Schitterend zonlicht
Een voorzichtig lentezonnetje, een zalig 

warme zomerzon of een romantische 

zonsondergang, het leven is gewoon 

fijner met een zonnetje erbij. Maar die 

fijne zon kan ook voor hinder zorgen.  

Bijvoorbeeld tijdens het autorijden als 

de zon te laag hangt of schittert op een 

nat wegdek. Een goede zonnebril met 

polariserende glazen voorkomt dat het 

schitterende zonlicht je verblindt.

Kies uit 14 
prachtige kleuren

Zonlicht dat weerkaatst op het water, 

een nat wegdek of in de sneeuw, doet 

dat in alle richtingen. Dat zorgt voor de 

verblindende schittering. Een gewone 

zonnebril vermindert de felheid van de 

zon maar niet de schittering. Gepolari-

seerde glazen bevatten een speciale 

polariserende filterlaag die alleen ver-

ticale lichtgolven doorlaat. Hierdoor 

wordt de schittering weg genomen. 

Dat kijkt een stuk prettiger.

Brown - Dégradé Brown

Grey Green - Dégradé Grey Green Violet - Dégradé Violet Blue Sky - Dégradé Blue Sky

Blue Ink - Dégradé Blue Ink Grey - Dégradé Grey Blue Purple - Dégradé Blue Purple

Alle kleuren 
zijn op sterkte 
verkrijgbaar*

* vraag naar de mogelijkheden

Comfortabel bij buitenactiviteiten 
Polariserende glazen zijn ideaal tijdens 

het autorijden, sporten en andere 

buitenactiviteiten. Als je erg gevoelig 

bent voor licht bieden gepolariseerde 

glazen veel meer rust. Ben je een  

fana tieke watersporter? Dan zijn 

polari serende zonneglazen onmisbaar 

deze zomer. Voor jou geen verblindende 

weerkaatsing van die hemelse zon  

op het water.

 

Steeds meer mensen kiezen voor contactlenzen. En dat 

begrijpen we want dat levert enorm veel vrijheid op.  

Met contactlenzen heb je maximale bewegingsvrijheid en 

je hoeft niet meer te wisselen tussen je zonnebril op sterkte 

en je gewone bril. Lenzen in, zonnebril op en lekker erop uit.

 

Wil je helemaal geen zorgen deze zomer? Kies dan voor 

daglenzen. Dit zijn, zoals de naam al zegt, lenzen die je 

maar één dag draagt. Aan het einde van de dag gooi je  

de lenzen weg (bij het plastic). De volgende dag pak je  

een schoon nieuw setje daglenzen. Supermakkelijk, 

hygiënisch én handig tijdens het sporten of als je last hebt 

van hooikoorts.

Contactlens als fashion item
Contactlenzen een fashion item? Ja zeker!  Als je een zonnebril draagt, herken je dit misschien: je vindt eindelijk  

de perfecte zonnebril, trendy, stylish en helemaal passend bij jouw zomer-look. Blijkt dat net die zonnebril niet  

op jouw sterkte gemaakt kan worden. Daarom zijn contactlenzen het ideale fashion item, je kunt ze combineren  

met alle zonnebrillen! 

Zorgeloos 
zomeren 

met daglenzen van Eye Wish

Het polarized assortiment is onlangs compleet 

vernieuwd en uitgebreid met een nieuwe uni-,  

en dégradé kleuren.

Wat zijn  
de voordelen?

1  Beschermt de ogen  
100% tegen schadelijke UVA  

en UVB-stralen

2 Gaat hinderlijke  
schitteringen tegen

3  Verbetert de  
kleurwaarneming

4 Verhoogt het contrast
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Retro Revival
Jouw zomer gaat niet onopvallend voorbij

Je zou denken dat de retro trend 

na een paar seizoenen weer 

overwaait, maar niets is minder 

waar. Retro is dit seizoen zelfs 

hipper dan ooit en past helemaal 

bij een creatieve en zelfbewuste 

persoonlijkheid. Gewaagde  

vormen en pittige kleuren geven 

een speelse touch aan jouw eigen 

stijl. Dat maak je helemaal af met 

een sprekend montuur uit de  

Retro Revival trend.

10450694  |   €299*10451522  |  €249

10474417   |  € 19910456633  |  €199

10451262  |  € 349*10455697  |  €69

* Prestige. Een aantal exclusieve merken worden alleen in geselecteerde winkels aangeboden. Kijk op eyewish.nl welke winkels dit zijn.

026

10450694  |  €299*

‘I make 
clothes 

people can 
wear. I don’t 

make art.’
Dries van Noten
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De echte retro toppers zijn 

natuurlijk flared jeans, sleehakken, 

bruinleren of geometrische prints. 

Wil je niet helemaal als een kopie 

van de jaren zeventig door het 

leven? Kies dan één of twee 

opvallende retro-stukken en 

combineer die met neutrale basics.

Retro 
toppers

Bewust 
vintage

 10450595  |  €199

10452771   |  €209

10451480  |  €169

Mimi et Toi  |  ring  |  €135

Hoewel retro niet hetzelfde is als 

vintage, past vintage wel helemaal bij 

de retro trend. En wie vintage shopt, 

shopt bewust. Goede kledingstukken 

kunnen makkelijk nog een tweede 

ronde mee in jouw kast. En dat 

bespaart veel grondstoffen, water én 

afval. Combineer je vintage vondst 

met een retro montuur en je bent zo 

goed als nieuw.

Door de suède stof 
en de warme gele 
kleur past deze bank 
helemaal in de Retro 
Revival look.  
Baxter Nabuck Kiwi   
bankstel  |  €14.615

Dat de retro trend niet alleen bestaat uit 
bloemen en prints bewijst deze stoere look uit 
de lentecollectie van Sandro. 

Sierlijke decoratief glaswerk in 
kleurrijke aardetinten. Een heerlijke 
retro klassieker van Pols Potten.  
Pols Potten  |  decoratie vazen  |  €270

De klassieke sneaker is terug van 
weggeweest. Het lage model is 
gemaakt van leer met suède details 
en een voering van zacht kalfsleer. 
Filippa K  |  klassieke gymp  |  €235

10451644     €249
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Behalve stijlvol is een zonnebril ook  

een absolute must voor de bescher-

ming van je ogen. Zonneglazen mét 

UV-filter beschermen je ogen en tere 

huid rondom je ogen tegen de schade-

lijke UV-straling. 

UV-straling bestaat uit drie categorieën.   
Deze onderver deling heeft te maken  
met de  golflengte van de straling. 

    Van het zonlicht dat de aarde bereikt,   

bestaat 95% uit UVA. 

      De overige 5% bestaat uit UVB. 

      UVC-straling is het gevaarlijkst.  

Gelukkig houdt de ozonlaag deze straling tegen.

Schadeloos genieten 
van de zon

10452795  |  €189

Om je ogen zo goed mogelijk te 

beschermen tegen de schade  lijke 

straling van de zon, draag je een 

zonnebril met UV-bescherming of  

met polariserende glazen. Deze  

laatste nemen ook de schittering  

van het zonlicht weg, waardoor je 

ook goed zicht houdt bij bijvoorbeeld 

laaghangende zon. 

Al onze zonnebrillen bieden standaard 

hoge UV bescherming.

10443342  |   €149

* Prestige. Een aantal exclusieve merken worden alleen in geselecteerde winkels aangeboden. Kijk op eyewish.nl welke winkels dit zijn.

10436911  |  €159*

Maak een afspraak op eyewish.nl/afspraak en neem deze pagina mee  

naar jouw Eye Wish-winkel voor een GRATIS oogmeting.

Je kunt bij jouw Eye Wish Opticien terecht voor:

   Specifieke vragen
   Het ophalen van je bestelde bril 
   Het afstellen van je bril
   Het repareren van een kapotte bril 
   Het aantekenen van een multifocale bril 
   Het afhalen van lenzen of je lenzenvloeistof
   Voor een oogmeting voor een bril
   Contactlenscontroles en oogmetingen voor lenzen

Ook voor oogmetingen
Veilig & verantwoord

Oogmetingen op veilige afstand

In alle winkels kun je terecht voor een oogmeting, maar net iets anders dan je van ons gewend bent. Om een veilige 

oogmeting te kunnen verrichten, gaan we zorgvuldig te werk. “We hebben onze winkels ingericht volgens strikte 

protocollen, die gelden voor de gehele optiek branche. Zo voldoen al onze winkels aan de richtlijnen van het RIVM.” 

Veilig en verantwoord. Zodat we de gezondheid van onze klanten én medewerkers kunnen blijven waarborgen.  

Wil je meer weten over onze uitgebreide oogmeting? Kijk op eyewish.nl/oogmeting-op-afstand wat wij doen 

tijdens onze oogmeting.

We houden 
(tenminste) 

1,5 meter afstand

Bij de ingang staat 
desinfecterende 

handgel

Wij wassen onze 
handen regelmatig 

en grondig 
met zeep

Wij reinigen na 
gebruik al ons 

winkelapparatuur en 
materialen

Alle brillen en 
zonnebrillen  

worden na gebruik 
gereinigd

We schudden 
tijdelijk geen 

handen

Al onze winkels 
zijn weer open!
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 60018388  |  €459*


