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& GLERAUGNAVERSLANIR

Gleraugnaverslunin Eyes-
land hefur verið starfrækt í 
Glæsibæ í tæp þrjú ár. Sjón-

tækjafræðingurinn Helga Kristins-
dóttir segir viðtökurnar hafa verið 
afar góðar. „Já, fólk setur það ekki 
fyrir sig að koma hingað upp á 
fimmtu hæð, þar sem augnlækna-
stofan Sjónlag er einnig til húsa, 
enda erum við að bjóða allt annað 
verð en þekkst hefur á gleraugum 
hingað til,“ segir Helga.

Hún segir verðið svipað því 

sem þekkist í lágvöruverslunum 
í Bandaríkjunum. „Fólk þarf því 
ekki að fara til útlanda til að kaupa 
sér gleraugu lengur.“ 

Helga segir talsvert um að fólk 
komi í verslunina með gömul og 
krumpuð resept sem það hefur 
ekki lagt í að leysa út af ótta við að 
þurfa að greiða fyrir þau háar fjár-
hæðir. „Það gengur síðan jafnvel út 
með þrenn gleraugu á verði einna; 
tvískipt göngugleraugu, lesgler-
augu og sólgleraugu með styrk.“ 

Helga segir að ákveðið hafi verið 
að fara nýjar leiðir í vöruvali. „Við 
leitum mikið til Bandaríkjanna 
og Asíu en höfum þó líka verið að 
bæta inn merkjavörum eins og Ray 
Ban og Reykjavík Eyes.“ 

Í versluninni er að finna allar 
gerðir gleraugna og er til að 
mynda hægt að fá sólgleraugu 
og ýmiss konar íþróttagleraugu 
með styrk án þess að það teljist til 
 munaðar. Þá hafa tölvugleraugu 
verið að sækja í sig veðrið. „Fólk 

sem er komið yfir fertugt þarf oft 
 stækkun við tölvuna en styrkurinn 
er ekki endilega sá sami og á les-
gleraugum. Þá er hægt að fá væga 
skiptingu þannig að notandinn 
geti horft afslappað á tölvuskjáinn 
en engu að síður skoðað eitthvað 
mjög smátt eða þrætt nál svo dæmi 
séu nefnd. Við köllum þetta lúxus 
lesgleraugu en þau geta átt þátt í 
að létta álag á herðum og þannig 
dregið úr vöðvabólgu.“

Hjá Eyesland eru vanir sjón-

tækjafræðingar við störf. „Við 
bjóðum upp á sjónmælingar og 
mikið úrval af linsum,“ segir Helga 
en hún hefur sérhæft sig í linsum 
fyrir fólk með óvenjulega sjón og 
erfið augu. „Þetta getur verið fólk 
með háan styrk, mikla sjónskekkju 
og óreglulegar hornhimnur. Þá er 
hægt að fá margskiptar linsur sem 
gagnast þeim sem þurfa lesgler-
augu með linsum.“

Verslunin er opin alla virka daga 
frá 8.30 til 17.

Allir eiga góð gleraugu skilið
Gleraugnaverslunin Eyesland býður allt annað verð en áður hefur þekkst hér á landi og eru dæmi um að fólk komi þaðan út með 
þrenn gleraugu á verði einna. Þar fæst einnig mikið úrval af linsum, meðal annars fyrir fólk með óvenjulega sjón.

Helga Kristinsdóttir ásamt samstarfskonum sínum Dagmar Óskarsdóttur, Eddu Friðfinnsdóttur og Ingunni Láru Ívarsdóttur.  MYND/GVA
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Náttúruleg vörn

Nýjung 

gegn þurrki 

í augum

Thealoz inniheldur trehalósa sem er 
náttúrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 

og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 
Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna 

hornhimnunnar gegn þurrki.

 Án rotvarnarefna
Þægilegar umbúðir auðvelda skömmtun
2ja mánaða skammtar
Má nota með linsum
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Fæst í flestum lyfjaverslunum



KYNNING − AUGLÝSINGSjónmælingar og gleraugnaverslanir MÁNUDAGUR  12. ÁGÚST 20132

Hjónin Erla Magnúsdóttir og 
Sigurður Óli Sigurðsson stofn-
uðu Gleraugnaverslunina 

Ég C þann 9. ágúst árið 1996  en þau 
eru bæði menntaðir sjón fræðingar. 
Verslunin fagnar því sautján ára 
starfsafmæli um þessar mundir og 
segir Erla faglega þjónustu hafa verið 
hafða að leiðarljósi frá upphafi.

„Við höfum alltaf lagt mikla 
áherslu á góða þjónustu. Í maí 2001 
hóf störf hjá okkur Rúna Gerður Stef-
ánsdóttir, ráðgjafi og sölukona, en 
hún hefur gott auga fyrir því hvað 
klæðir hvern og einn,“ segir Erla. „Við 
bjóðum ávallt bestu fáanlegu gler 
sem í boði eru hverju sinni á sann-
gjörnu verði og einnig allar nýjustu 
umgjarðirnar. Við förum á sýningar í 
París, Mílanó eða München og fylgj-
umst vel með. Erlendir samstarfs-
aðilar okkar eru einungis í samstarfi 
við trausta og áreiðanlega aðila,“ 
segir Erla. 

Fjölbreytt úrval 
og gæðaþjónusta
„Við leggjum áherslu á fjölbreytt 
úrval af umgjörðum og þá ekki síður 
fyrir börn,“ segir Erla. „Við erum 
þekkt fyrir hvað glerin frá okkur 
eru í miklum gæðum en við hjónin 
tókum strax ákvörðun um að bjóða 
einungis upp á úrvalsgler og -um-
gjarðir í versluninni. Ástæða þess að 
við verslum bara með hágæðagler er 
sú að upplifun fólks með slík gler er 
öll önnur en með einfaldari glerjum. 
Sjónsviðið á margskiptum glerjum til 
dæmis er miklu breiðara, bjögun er 
mun minni og þá skiptir endingar-
tíminn á glerjunum miklu máli, það 

er hversu lengi þau eru rispulaus. 
Einfaldari gler eru oft með lélega ef 
nokkra rispuvörn sem gerir það að 
verkum að þau verða fljótlega mött.

Við getum afgreitt samdægurs 
öll hefðbundin gleraugu; göngu-, 
les- eða tölvugleraugu,  með úrvals-
glerjum sem við eigum á lager.“ 

Sjónmælingar og linsur
Allar sjónmælingar eru fram-
kvæmdar í versluninni með fyrsta 
flokks tækjum og áhersla lögð á að 
hver viðskiptavinur fái góðan tíma. 

„Þarfir fólks eru mismunandi og 
því hlustum við eftir hverju fólk er 
að leita og framkvæmum mælingu 
í samræmi við það,“ segir Erla. „Það 
getur verið vandaverk að aðstoða fólk 
við að velja gleraugu til næstu ára og 
höfum við í Ég C alltaf lagt höfuð-
áherslu á að viðskiptavininum líði vel 
hjá okkur og að hver og einn fái þann 
tíma sem þarf til að útkoman verði 
fyrsta flokks. Við framkvæmum sér-
hæfðar sjónmælingar fyrir íþrótta-
fólk, til dæmis fyrir skotfimi og aðrar 
íþróttir.

Hjá okkur mátar viðskiptavinurinn 
allar tegundir af linsum en við erum 
í samstarfi við þekktan framleið-
anda sem afgreiðir allar helstu linsu-
tegundir fljótt og örugglega. Þar fyrir 
utan erum við ávallt með góðan lager 
af linsutegundum.“

Polaroid-gler og sólgleraugu
„Við hjá versluninni Ég C höfum 
frá byrjun boðið upp á fyrsta flokks 
 polaroid-gler fyrir veiðimenn og 
látið sérframleiða þau fyrir okkur í 
sérstökum ljósgulgrænum lit sem 

 hentar vel aðstæðum hérlendis, enda 
fáum við veiðimenn hvaðanæva að 
af landinu sem og erlendis frá. Mikil 
aukning hefur orðið á því að við-
skiptavinir okkar fái sér sólgleraugu 
með sjónstyrk, hvort sem er með 
einföldum styrk eða margskiptum. 
Við erum með mjög gott verð á þess 
konar sólgleraugum.

Við erum þekkt fyrir að bregðast 
skjótt við óskum okkar viðskiptavina 
og afgreiða öll hin ólíkustu mál sem 
hingað koma hratt og örugglega. Við 
viljum að viðskiptavininum líði vel 
hjá okkur og gangi út með bros á vör.“

Traust og góð þjónusta í 17 ár
Gleraugnaverslunin Ég C í Hamraborg 10 í Kópavogi fagnar sautján ára starfsafmæli um þessar mundir. Verslunina stofnuðu 
hjónin og sjónfræðingarnir Erla Magnúsdóttir og Sigurður Óli Sigurðsson með gæði og gott úrval að leiðarljósi.

Öll hefðbundin gleraugu eru afgreidd samdægurs.

Allar sjónmælingar eru framkvæmdar í versluninni með fyrsta flokks 
tækjum og áhersla lögð á að hver viðskiptavinur fái góðan tíma.

MYND/ÉG C

Hjónin Erla Magnúsdóttir og Sigurður Óli Magnússon sjónfræðingar hafa rekið Ég C í Hamraborg 10 í Kópavogi í sautján ár. Rúna Gerður Stefánsdóttir starfar við hlið þeirra sem ráðgjafi og sölukona. MYND/ÉG C

Skólatilboð 
Umgjörð og gler 
(hert plast með glampavörn) 
verð frá 19.900 krónum.

Daglinsur 
Verð frá 2.500 
krónum pakkinn.

Ýmis önnur tilboð í tilefni afmælisins. Sjón er sögu ríkari.

Frábær tilboð í tilefni 
17 ára afmælis Ég C



www.opticalstudio. is www.facebook.com/OpticalStudio

ÞAR SEM ÚRVALIÐ ER AF

UMGJÖRÐUM
– ÖLL HELSTU MERKIN –

FAGMENNSKA FYRST OG FREMST

®
MOODS 
OF NORWAY

Sjónmælingar
eru okkar fag!
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