
Stworzone 
z myÊlà 
o dzieciach

www. hoyavision.com/pl

Zapytaj swojego optyka o soczewki PNX Kids, które 
pozwolą Twojemu dziecku cieszyć się komfortowym  
i zrelaksowanym widzeniem przez cały dzień.

Twój optyk:

Bezpieczeƒstwo 
   w ka˝dej 
 sytuacji

PR0MOCJA  
KONKURS 
PLASTYCZNY

Komfort dla dzieci´cych oczu! 
Oczy dzieci są bardziej wrażliwe na światło, co może  
powodować ich nadwyrężenie oraz bóle głowy.

Soczewki PNX Kids mogą być uszlachetnione najwyż- 
szej jakości powłoką antyrefleksyjną, która znacząco 
redukuje odblaski, powstające na powierzchni soczewek.

Maksymalnie odporna na zarysowania powłoka 
Hi-Vision LongLife gwarantuje dodatkową ochronę 
przed porysowaniem soczewek.
Także w wersji BlueControl - z powłoką redukującą  
nadmiar światła niebieskiego emitowanego przez  
ekrany urządzeń cyfrowych.
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AUTOPORTRET 
                                        

Dzieciństwo to wspaniały czas odkrywania świata, 
zachwytu wszystkim co nas otacza. Czas poznawania, 
próbowania, testowania. Dla dziecka to fascynujące 
zajęcia, dla rodzica czy opiekuna prawdziwe wyzwa-
nie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, bez 
przeszkadzania dziecku w jego codziennych zajęciach. 
Wzrok to najważniejszy ze zmysłów. Dzięki oczom 
dowiadujemy się najszybciej i najwięcej o otaczającej 
rzeczywistości. 
Soczewki okularowe PNX Kids zostały stworzone z myślą 
o dzieciach. Są nie tylko ekstremalnie wytrzymałe 
i odporne na uderzenia, ale także elastyczne, cienkie 
i lekkie, dzięki czemu nie przeszkadzają dziecku  
np. podczas uprawiania sportu. Zapewniają także pełną 
ochronę przed promieniowaniem UV oraz zabezpieczają 
przed działaniem różnego rodzaju substancji 
chemicznych.

Teraz kupując okulary z soczewkami PNX Kids 
Twoje dziecko otrzyma mini dzwonek do roweru 
w prezencie. Może także wziąć udział w KONKURSIE 
PLASTYCZNYM i wygrać jedną z atrakcyjnych nagród.

Nagrody zostaną przyznane  
w trzech kategoriach wiekowych:

•  DZIECI DO LAT 5:
1 miejsce – hulajnoga trójkołowa

2-5 miejsce – zestawy Play Mobile 

•  DZIECI 6 – 8 LAT i 9 – 15 LAT:
1 miejsce – hulajnoga

2-5 miejsce – selfie stick

Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe. 
Najlepsze dla Twojego dziecka.

                                        W OKULARACH

Zapraszamy do udziału w konkursie
plastycznym naszych najmłodszych klientów*.
Dla nas najważniejsze jest, jak w okularach z soczewkami 
Hoya czuje się ich użytkownik. Dla naszych  
najmłodszych klientów* przygotowaliśmy konkurs 
plastyczny:

 AUTOPORTRET 
          W OKULARACH
Aby wziąć udział w konkursie należy narysować swój 
autoportret w nowych okularach. Technika i format pracy 
dowolne.

Przygotowaną pracę należy dostarczyć do salonu  
optycznego, w którym zostały zakupione okulary, wraz 
z dowodem zakupu soczewek.
Do pracy prosimy dołączyć dane dziecka: imię i nazwisko,  
wiek dziecka, adres zamieszkania, tel. kontaktowy 
oraz pisemną zgodę na udział w konkursie i publikację  
nagrodzonej pracy**.

Konkurs trwa od 19 sierpnia do 15 listopada 2019 r.
 
Informacje o konkursie znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.hoyavision.com/pl oraz  
na fanpage’u        Hoya Lens Poland. 
Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest 
w siedzibie firmy Hoya Lens Poland Sp. z o.o. 

   * do lat 15
**  formularz do pobrania znajduje się na stronie 
      www.hoyavision.com/pl w zakładce 
      PNX Kids - Konkurs
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