
enthousiast 
over onze  
iWear Slim 
dag lenzen?
Tegen inlevering van deze 
voucher krijg je een:

gratis
lenzen aanmeting

door onze 
contactlens specialist 

(normaal €35)

super comfortabel  
de dag door

vloeiende  
rand afwerking 
 voor minimaal 
‘randjesgevoel’

eenvoudig inzetten 
Ook als je net start 
met lenzen

stabiel & scherp 
zicht dankzij 
geavanceerde 
technologieën

ultradunne blister  
Om makkelijk te 
openen en mee  
te nemen

verbeterde  
lenshygiëne

milieuvriendelijker  
Je bewaardoosje  
is gemaakt van  
gerecycled plastic 
en de blisters zelf  
zijn recyclebaar

ook verkrijgbaar  
in verpakking van  
12 stuks

 iWear Slim  
dag lenzen  
draag je al vanaf 
€1,30 per dag!

Maak wel eerst even een 
afspraak op Pearle.nl Vo
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alle slimme  
voordelen de slimste 

daglens 

Pearle introduceert



ze zijn 
slimmer 
verpakt

je neemt 
ze slimmer 
mee!

ze zijn slim  
geprijsd

ze zijn slim 
verkrijg baar

ze zijn  
slimmer  
vorm gegeven 

Bij het openen van de 
unieke blister ligt de lens 
altijd met de buitenzijde naar 
boven. Zodat je ‘m snel en 
eenvoudig kan inzetten. 
Zonder de binnen kant aan 
te raken. Wel zo hygiënisch. 
Omdat je zo minder kans 
maakt op ongewenste  
bacteriën in je ogen. 

De lens zelf zit langer 
lekker. Dankzij verbeterde 
technologieën. Zo hydra-
teren ze meer. En zijn de 

In de standaard doos 
zitten 30 stuks. Maar we 
hebben ook een doosje 
met 12 stuks. Ideaal als 
je maar af en toe lenzen 
draagt. Naast je bril.  
Of alleen in de vakantie  
of tijdens het sporten.

De doos met 12 stuks 
kost € 9,50 (€19 voor 
beide ogen) 

De blisters van de iWear 
Slim dag lens zijn slechts 
1 mm. Je kunt ze dus 
makkelijk overal mee 
naartoe nemen: in je 
broekzak óf portemonnee. 
Ook als je gaat reizen  
of sporten. Handig dus 
voor jou én beter voor  
het milieu!

randen zachter waardoor je 
oogleden comfortabel over 
de lenzen heen glijden.

ze zijn slimmer 
verpakt

De doos met 30 stuks 
kost €19,50 (€39 voor 
beide ogen).
 
Je draagt jouw comfor
tabele daglenzen dus al  
vanaf €1,30 per dag!

wil jij slim starten  
met daglenzen?
Ontdek dan meteen  
de meest comfortabele: 
iWear Slim daglenzen!  
Ideaal als je dagelijks  
lenzen wil gaan dragen.  
Of als je af en toe wil  
afwisselen met je bril.

Waarom deze daglenzen 
zo ideaal zijn? Dat vertellen 
we je graag!


