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Moda okularowa dla dzieci
– najnowsze propozycje

Ray-Ban • mod. RJ 9531S 220 • Luxottica

Oprawy korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne dla dzieci to, wbrew opiniom

United Colors of Benetton Kids • mod BB202 • Allison

niektórych, nie są już niszowe produkty, schowane na jednym prezentatorze
w rogu salonu optycznego.
Jakie powinny być oprawy dla dzieci? Wyposażone we fleksowe zawiasy,
lekkie, wytrzymałe i elastyczne. Coraz popularniejsze stają się materiały typu
tytan czy stal nierdzewna, jako lekkie i trwałe. Soczewki – poliwęglan lub
Trivex to najlepsza opcja, z utwardzeniem. W okularach przeciwsłonecznych
dla dzieci coraz częściej spotyka się soczewki z polaryzacją. Dzieciom spędzającym dużo czasu przed komputerem należy polecać soczewki z antyrefleksem,
zaś tym, które wolą aktywności na świeżym powietrzu – fotochromy.
Poniżej pokazujemy wybrane nowości dostępne na polskim rynku, skierowane
zarówno
United Colors od Benetton • mod. BB19302 - BB19703 • Allison
do małych,
jak i nieco starszych dzieci. Wiadomo, że maluchy potrzebują przede wszystkim
komfortowej, dobrze trzymającej się twarzy oprawy, z wygodnymi noskami. Dla
nastolatków zaś liczy się bardziej moda i marka, a także podobieństwo do okularów noszonych przez dorosłych (np. pilotki Ray-Ban). Producenci prześcigają się
w pomysłach na uatrakcyjnienie okularów dziecięcych; są też dostępne okulary
sportowe dla dzieci i okulary ochronne (np. w ofercie Optykon).
Mając dużą ofertę okularów dla dzieci w salonie, można rozważyć opcję przedłużonej gwarancji. Warto docenić dziecięcego klienta, zwłaszcza w obliczu
czekającej nas epidemii krótkowzroczności.
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