20181438

17 november
Gezondheidsdag
Loop binnen bij
Optiek Moreau.

Gratis
goodiebag
Is uw gehoor al onderdeel van
uw jaarlijkse gezondheidscheck?
Iedereen wil graag gezond en vitaal ouder worden en uw gehoor speelt
daarbij een belangrijke rol. Regelmatige hoor- en gezondheidschecks helpen
u beter te horen.
Laat daarom tijdens onze Gezondheidsdag op zaterdag 17
november gratis en vrijblijvend uw gehoor controleren. In
15 minuten heeft u de resultaten van uw hoortest en een
bijbehorend deskundig hooradvies door onze audiologe
Lieselot Nys.

Gratis

oogmeting &
exclusieve
brilcollectie
Face à Face

Check ook uw ogen
Samen met Optiek Moreau bieden wij u de mogelijkheid om - naast
uw oren - ook uw ogen te laten controleren.
Laat u inspireren!
Exclusief zal deze dag de volledige collectie van Face à Face Paris
aanwezig zijn. Lizzy en Inge laten jullie inspireren met het prachtige
kleurpalet en geven jullie het gepaste stijladvies.
Gezondheidschecks
Apotheek Standaert en Cura Plus Thuisverpleging geven u deze dag
de mogelijkheid om naast - uw oren - ook uw bloeddruk, glucose,
saturatie en hartslag te laten controleren. Dat maakt het aanbod op
deze dag nog completer.
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Gratis geschenk bij uw hoortest
Als u een hoortest laat doen tijdens deze
Gezondheidsdag bieden wij u een goodiebag
met leuke attenties aan.
U bent van harte welkom
Optiek Moreau is geopend van 9u00 tot 18u00. U hoeft voor
de komst naar de Gezondheidsdag geen afspraak te maken.
Komt u liever op een andere dag langs voor een hoortest,
bel dan naar het nummer 011 18 66 38.
Graag ontmoeten wij u bij Optiek Moreau!

Vul hier uw gegevens in voor een
vrijblijvende gezondheidscheck.
Mijn gegevens:
Voornaam:.......................................... Achternaam:................................................................................. m/v
Straat: ................................................................................................................Huisnr.:......................................
Postcode:.......................... Plaats:........................................................................................................................
Tel. nr.:............................................. E-mail:..........................................................................................................
Geboortedatum:..................................................................................................................................................

Optiek Moreau
Kloosterstraat 27, 3910 Neerpelt, 011 64 10 46
info@optiekmoreau.be - www.optiekmoreau.be

