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Tylko dziś
PROFESJONALNE

STYLISTKI
powiedzą,

jak dobrać okulary

-50% 
na drugą parę
OKULARÓW

Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonie Ziko Optyk w Krakowie, ul. Beskidzka 30.

OFERTA POWITALNA SALON ZIKO OPTYK 
BESKIDZKA 30, KRAKÓW

Przy zakupie
oprawy marki 
JAI KUDO Eyewear 
z kolekcji JAI KUDO
lub JAI KUDO 
HANDMADE, soczewki 
jednoogniskowe 
z antyrefleksem za 1 zł.

Kupując komplatną parę okularów
(oprawa + 2 soczewki okularowe), na drugą parę
okularów (dla siebie lub bliskiej osoby) otrzymasz

50% znizki.
Oferta ważna wyłącznie w dniu 06.12.2019

SOCZEWKI
Z ANTYREFLEKSEM ZA

1zł!

5-12.12.2019

6.12.2019, PIĄTEK

5.12.2019, CZWARTEKgodz. 12:00-18:00

7.12.2019, SOBOTA godz. 10:00-18:00

POZNAJ
NASZ 

GABINET
Tylko u nas 

wykonując badanie 
wzroku w zakresie 

doboru okularów 
i/lub soczewek 
kontaktowych, 

diagnostykę 
Zespołu 

Suchego Oka 
przeprowadzimy 

bezpłatnie. 

Cena diagnostyki ZSO poza 
promocją wynosi 60 zł.  



Tylko dziś konsultacje 
z EKSPERTEM 

JOHNSON & JOHNSON
Bezpłatne badania, kosmetyczka 

z produktami na start GRATIS! 
Do każdego zakupionego opakowania 

soczewek PREZENT!

Promocje obowiązują w salonie Ziko Optyk w Krakowie, ul. Beskidzka 30. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

OFERTA POWITALNA SALON ZIKO OPTYK 
BESKIDZKA 30, KRAKÓW

9.12.2019, PONIEDZIAŁEK

11.12.2019, ŚRODA

godz. 10:00-18:00

godz. 10:00-18:00

10.12.2019, WTOREK

12.12.2019, CZWARTEK

godz. 10:00-18:00

godz. 12:00-18:00

Bezpłatne badania, próbne soczewki 
GRATIS! Do każdego zakupionego 
opakowania soczewek PREZENT!

JAK DOBRAĆ
OKULARY

PROGRESYWNE?

JAK DOBRAĆ
SOCZEWKI KONTAKTOWE?

JAK DOBRAĆ
OKULARY

PROGRESYWNE?

Konsultacje 
z Ekspertem JZO 

w zakresie presbiopii.

Konsultacje z Ekspertem Cooper Vision.

Konsultacje
z Ekspertem 

marki ESSILOR.

VOUCHER
na zakup okularów 
PROGRESYWNYCH

VOUCHER
na zakup soczewek 
PROGRESYWNYCH 

VARILUX

100zł
200zł

Pobierz aplikację 

Moje ACUVUE® 

i odbierz 
zniżki 
do wykorzystania

w sieci salonów

Ziko Optyk



Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.
OFERTA MIESIĄCA

* Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

Tylko teraz kupując
okulary sportowe

PROGEAR EYEGUARD
lub PROGEAR H2O, 

soczewki z antyrefleksem
kupisz 50zł taniej.

Voucher ważny do 31.01.2020.

-50 zł

ODWIEDŹ NAS I OTRZYMAJ 
VOUCHER RABATOWY 

200 zł
na soczewki progresywne

VARILUX

200 
złotych

Voucher ważny jest do 31.01.2020 przy zakupie kompletnej pary okularów 

(oprawa + 2 soczewki okularowe). Regulamin dostępny w salonach Ziko Optyk. pieczątka salonu

VOUCHER 

 na zakup soczewek progresywnych

VARILUX
 

 
 

Kod kuponu: ESS00101

*  Przy zakupie trzech opakowań jednodnio-
wych lub miesięcznych soczewek Cooper 
Vision czwarte opakowanie gratis!  

3+1
GRATIS *



Promocje obowiązują w salonach Ziko Optyk. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.
OFERTA MIESIĄCA

*Oferta dotyczy oprawek marki
Scarlet Oak i nie łączy się ze zniżką Ziko Klub.

Promocja ważna 2-31.12.2019.

- 20%

N A   D RU G Ą
OPRAWĘ

MARKI
SCARLET OAK

- 60%

NA
WYBRANE
MARKI

do 

Promocja ważna 2-31.12.2019.



Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.

* Promocje ważne do 31.12.2019 r.  Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

PREZENTY, PREZENTY

VOUCHER 

 na zakup drugiej pary

soczewek okularowych 

 
 

pieczątka salonu

%

Voucher ważny jest do 31.01.2020 przy zakupie kompletnej pary okularów 

(oprawa + 2 soczewki okularowe). Regulamin dostępny w salonach Ziko Optyk. 

Kod kuponu: JZO00101

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Kupując oprawę maki
SOLANO, zestaw
do czyszczenia okularów 
otrzymasz w PREZENCIE!

KUP PŁYN
COMPLETE RevitaLens® 360 ml
I ODBIERZ PODRÓŻNY PŁYN 60 ml

GRATIS

Przy zakupie opakowania
miesięcznych soczewek kontaktowych

Bausch+Lomb ULTRA® (6 szt.), 
wygodną poduszkę

podróżną otrzymasz

GRATIS!

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.



Promocje obowiązują w salonach Ziko Optyk. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.
PREZENTY, PREZENTY

VOUCHER 

 na zakup drugiej pary

soczewek okularowych 

 
 

pieczątka salonu

%

Voucher ważny jest do 31.01.2020 przy zakupie kompletnej pary okularów 

(oprawa + 2 soczewki okularowe). Regulamin dostępny w salonach Ziko Optyk. 

Kod kuponu: JZO00101

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Dotyczy wybranych salonów Ziko Optyk.

STYLOWE LUSTERKO
W PREZENCIE!
Przy zakupie opraw marki
Eva Minge lub Dictador
odbierz stylowe lusterko w prezencie.

Przy zakupie kompletnej pary okularów (oprawa + 2 soczewki 
okularowe marki JZO) otrzymasz voucher zniżkowy 50% 

na drugi komplet soczewek okularowych marki JZO
do wykorzystania na zakup drugiej pary okularów 

lub do przekazania bliskiej osobie.
Voucher ważny do 31.01.2020.

ODWIEDŹ NAS
I OTRZYMAJ VOUCHER RABATOWY 

-50% 
na soczewki okularowe

JZO



Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

CZY WIESZ, ŻE...

Umiejętności widzenia uczy-
my się całe życie, ale za naj-
ważniejszy okres do jej rozwoju 
uważa się pierwsze dwa lata. 
Poziom rozwoju widzenia i jego 
jakość można badać już w kil-
ka dni po narodzinach dziecka 
(np. Skala Brazeltona).

Warunkiem właściwego roz-
woju widzenia jest: sprawny układ 
wzrokowy, czyli zdrowa gałka 
oczna, nerw wzrokowy, droga 
wzrokowa i prawidłowo funkcjo-
nujące ośrodki korowe.

Co powinno nas zaniepokoić 
w funkcjonowaniu wzrokowym 
naszego dziecka i kiedy zwró-
cić się o pomoc do okulisty/or-
toptystki/terapeuty wczesnego 
wspomagania - tyflopedagoga?

Pierwszy miesiąc życia 
- występuje widoczna różnica 

w wielkości gałek ocznych, wy-
glądzie oczu i powiek np.: biała 
źrenica, nierówne źrenice, nie-
równa szerokość szpary powie-
kowej

- oczy są w mimowolnym ru-
chu, „cały czas pływają” lub od-
chylają się/zezują w jedną stronę 

- oczy są zaczerwienione, 
zamiast łez pojawia się inna wy-
dzielina np. ropa 

- dziecko nie patrzy na twarze 
bliskich osób z 15–40 cm, nie re-
aguje na przedmioty o wysokim 
kontraście np. czarno-żółte

Drugi – trzeci miesiąc życia 
- dziecko nie przeszukuje, nie 

lokalizuje i nie utrzymuje spoj-
rzenia na przedmiotach 

- maluszek nie przygląda się 
wewnętrznym elementom twa-
rzy: oczy, nos, usta; nie przenosi 

spojrzenia między obiektami
-dziecko nie nawiązuje i nie 

utrzymuje kontaktu wzrokowe-
go, nie uśmiecha się w interakcji 
z dorosłym

- maluch nie patrzy na własne 

ręce, nie wyciąga ich  w kierunku 
zabawek/osób

Czwarty – piaty miesiąc życia
- dziecko nie bawi się rękami 

w linii środkowej ciała, nie zbliża 
ich do oczu, by obserwować ru-
chy palców; 

- nie sięga i nie przenosi 
zabawek do ust pod kontrolą 
wzroku; 

- nie fiksuje obuocznie; -nie   
rozpoznaje wzrokowo znanych 
mu osób i przedmiotów (pa-
mięć wzrokowa):

-nie różnicuje i nie reaguje na 
wyraz  emocjonalny twarzy np. 
szczęścia, zaskoczenia i strachu.

Piąty – siódmy miesiąc życia
- gdy brak lub słaba koordy-

nacja oko-ręka;
-brak zbieżności w patrzeniu 

na jeden ten sam przedmiot

Siódmy – dwunasty
miesiąc życia

- gdy nie interesuje się nowy-
mi zabawkami/małymi przed-
miotami/zabawkami oddalo-
nymi 1-2 metry;  nie interesuje 
się otoczeniem; nie obserwuje 
domowników; 

Miejmy oko na… rozwój widzenia dzieci,
czyli co powinno zaniepokoić uważnych rodziców

Dwunasty miesiąc 
– trzeci rok życia

- dziecko nie interesuje się 
książeczkami, obrazkami. Pod-
czas chodzenia maluch potyka 
się o meble, zabawki, progi,  
niechętnie porusza się w no-
wych pomieszczeniach (zabu-
rzenia orientacji w przestrzeni)

 - dziecko podczas zabawy nie 
klasyfikuje i nie dobiera brył we-
dług kształtu, wielkości.

Trzeci – piąty rok życia
- maluszek ma trudności z roz-

różnianiem: figury od tła, kształ-
tów, wielkości, barw, kolorów

 - dziecko ma trudności 
z widzeniem szczegółów na 
obrazkach, zgłasza zamazy-
wanie i rozmywanie obrazu, 
podwójne widzenie

 - maluch nienaturalnie układa 
ciało/głowę podczas oglądania 
TV, książek, mruży oczy, marsz-
czy twarz gdy obserwuje obiekty 
z dalszej odległości

 -dziecko słabo posługuje się 
ołówkiem, kredką, łyżką i szyb-
ko męczy się po okresach kon-
centracji wzrokowej. 

Piąty – siódmy rok życia
-  maluch  nie identyfikuje i nie 

odtwarza figur i znaków abs-
trakcyjnych (np. liter) również 
z pamięci

-dziecko nie dobiera figury 
na podstawie pojedynczego 
szczegółu

- dziecko nie identyfikuje i nie 
nazywa brakujących szczegółów 
na obrazku, nie kojarzy wyrazów 
z obrazkiem;

Maja Urzędowska 
Ortoptystka w salonie Ziko Optyk
w Krakowie przy ul. Czerwone Maki 33



Promocje obowiązują w salonach Ziko Optyk. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.
NASZA OFERTA

199 zł

399 zł

DW I E PA RY 
OKULARÓW

SOCZEWKI
PROGRESYW NE ZA

WTOREK
DLA SENIORA

SUMUJEMY
RABATY
10% 10%+

RABATY
DLA STUDENTÓW

Już teraz skorzystaj z przymierzalni MASSIEYEWEAR.COM!*
STYLOWA SIÓDEMKA

Wybierz do 7 ulubionych opraw na stronie www.massieyewear.com 
i przymierz wygodnie w jednym z salonów Ziko Optyk.

tylko w

ZIKO OPTYK

SPECJALNA OFERTA 

ZAREZERWUJ
wizytę online ZIKO.PL/OPTYK/E-RECEPCJA/

*

KOMPLEKSOWE

BADANIE
WZROKU

ZA 1zł! GRATIS

Promocje ważne    do 31.12.2019r. *  

*



Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.

Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

Z KARTĄ TANIEJ

KARTA
DUŻEJ RODZINY

KARTA
ZIKO KLUB

-10%
RABATU

Z KARTĄ

* -10% na CAŁE ZAKUPY
z Kartą Dużej Rodziny

* -10% na CAŁE ZAKUPY
z kartą Ziko klub

*



Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.

Promocje obowiązują w salonach Ziko Optyk. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

DLA CIEBIE, DO USŁUG

GWARANCJA
SATYSFAKCJI

Kupuj i nie ryzykuj! Możliwość wymiany
okularów na inne w ciągu 14 dni od zakupu.

BEZPŁATNY montaż okularów.
Promocja ważna do 31.12.2019

Darmowa dostawa okularów na wskazany adres.
Promocja ważna do 31.12.2019

DARMOWA
DOSTAWA
OKULARÓW

GRATIS

Dożywotni serwis okularów.
Promocja ważna do 31.12.2019

SERWIS
GRATIS



Dotyczy wszystkich salonów Ziko Optyk.
ODWIEDŹ NAS

Biedronka

M
alwowa

B
es

ki
d

zk
a

Przykopy

Wincentego Witosa

Wincentego Witosa

Gołaśki

ul. Beskidzka 30, Kraków

ul. Czerwone Maki 33, Kraków

ul. Grażyny 4, Kraków

ul. 3 Maja 7, Katowice

poniedziałek-sobota      9:00-19:00
niedziela handlowa       10:00-18:00

poniedziałek-sobota      9:00-19:00
niedziela handlowa       10:00-18:00

poniedziałek-piątek      9:00-19:00
sobota                             9:00-16:00

poniedziałek-piątek    9:00-19:00
sobota                             9:00-16:00

tel. 12 44 81 755    kom. 515 331 989

tel. 12 448 17 53   kom. 515 331 968

tel. 12 448 17 34   kom. 506 297 643

tel. 510 474 728

Salon Ziko Optyk

WOLA DUCHACKA

MPK Kurdwanów

Dojazd liniami: 6, 24, 50, 133, 135, 155, 174, 
179, 184, 204, 224, 244

NOWY SALON ZIKO OPTYK
 BESKIDZKA 30, KRAKÓW

ZAPRASZAMY OD 5.12.2019

SALONY ZIKO OPTYK  

ZIKO.PL/OPTYK/E-RECEPCJA/ZAREZERWUJ
wizytę online


