Succesvol ondernemen
vraagt om innovatie en durf.

Uw vertrouwde producten snel
geleverd en aantrekkelijk geprijsd

Meer klanten en omzet voor
u als oogzorgspecialist

Naast Macupro is Rockmed Opto ook uw leverancier van
vertrouwde producten, die in uw assortiment als oogzorgspecialist

Aantrekkelijke marge,
zowel online als offline

Antwoordnummer 1018
5688 ZW OIRSCHOT

Traffic naar
uw winkel

niet mogen ontbreken. Snel geleverd én aantrekkelijk geprijsd.

Volop ondersteuning
voor u als oogzorgspecialist. Intensiveer de
relatie met uw klanten

OOGZORG
SPECIALIST

Een compleet
communicatiepakket

Postzegel
niet nodig

Ook Macupro®-dealer worden?
Met Macupro vindt u nieuwe klanten en
intensiveert u het contact met bestaande.
Onze communicatie-aanpak zorgt voor meer
traffic en meer omzet. Het aanbieden van
professioneel oogonderzoek helpt daarbij

Vismed® kunsttranen

FCI Painless Plug®

Blepha Plus®

De bekende, veelgebruikte oplossing voor
vermoeide en droge ogen. Kent u alle Vismed®
varianten en hun toepassingen? Wij adviseren
u graag en leveren alle varianten, waaronder
de Wash die ideaal is voor contactlensdragers.

Het resultaat van 30 jaar uitgebreid onderzoek
naar het droge ogen syndroom. De Painless
Plug verlicht het ongemak van droge ogen
eenvoudig, snel, efficiënt en duurzaam. Zo
verbetert u de levenskwaliteit van uw cliënten.

Geïmpregneerde doekjes voor de reiniging van
oogleden. Pluist en schuimt niet. Aangeraden
bij blepharitis of als aanvullende hygiëne voor
oogleden en ooglidranden bij ontstekingen,
allergieën en infectueuze of allergische
ziekteverschijnselen.

zeker. Heeft u nog geen OCT, maak dan gebruik
van een OptoVue iScan van Rockmed Opto.
Als u Macupro-dealer wordt, kiest u voor een
profilering als oogzorgspecialist en bent u van
nog grotere waarde voor uw cliënten.

Maak kennis met Macupro®,
de bewezen effectieve vm+ oogformule
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Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag persoonlijk bij u langs!

Macupro®, de wetenschappelijk
bewezen vm+ oogformule

Met vriendelijke groet,

Mark Kuijpers 			

Anthony Lampe 			

Product & Salesmanager		

Sales & Marketingmanager

Voedingssupplement
met optimale
samenstelling

Makkelijk in
te nemen als
capsule of poeder

De capsules
zijn drie jaar
houdbaar

OCT eenvoudig gemaakt
1. Vul de cliëntinformatie in
2. Positioneer de cliënt
3. Druk op start

De iScan gaat nu zelf aan de slag en begeleidt
uw cliënt met spraakbegeleiding door het
hele programma. Het gebruik van een masker
waartegen de cliënt zijn/haar gezicht drukt,
komt de uittree pupil ten goede. U hoeft niet
te dilateren en heeft geen donkere ruimte nodig.

U kunt deze antwoordkaart kosteloos terugzenden, faxen naar 0499-551025 of mailen naar info@rockmed.com. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

goed voor uw omzet!

Telefoonnr.

Complete communicatie-aanpak
Rockmed Opto wil samen met u een succes maken van Macupro. Wij ondersteunen u met
een complete communicatie-aanpak, die gegarandeerd gaat zorgen voor extra klanten en
extra omzet. U leest er meer over in deze folder.

E-mailadres

Uw voordelen
• Compact en draagbaar design
• Extra service voor uw cliënten
• Transversale weergave van de retinale lagen
• Retinale dikte kaart
• Ganglion celcomplex kaart

Macupro is bovendien in meerdere opzichten

Plaats

en ondersteunt het immuunsysteem.

Postcode

vergoeding beschikbaar.

behoud van het normale gezichtsvermogen

Samenwerking met Rockmed Opto

en stellen een OptoVue iScan tegen geringe

oogformule. Macupro draagt bij aan het

Adres

Wij ondersteunen u met communicatiemateriaal

of de FCI Punctum Plug

Macupro , de wetenschappelijk bewezen vm oogformule
Macupro is een wetenschappelijk bewezen vm+ oogformule voor 50-plussers, die bijdraagt
aan het behoud van het normale gezichtsvermogen en het immuunsysteem ondersteunt. De
samenstelling van Macupro voldoet aan de bekende AREDS2-studie en is bewezen effectief.
+

Dhr.

Mevr.

met Macupro, de bewezen effectieve vm+

Contactpersoon				

helpen succesvol te zijn als oogzorgspecialist.

onderzoek 10-daagse wanneer het u uitkomt.

Vismed kunsttranen, Blepha Plus oogdoekjes

Als oogzorgspecialist kunt u hierop inspelen

Organisatie

naar nieuwe ideeën en producten. Wij willen vernieuwen, samenwerken en u

oogzorg? Organiseer dan een OCT-oogscan

Uw gegevens

komt steeds vaker voor in Nederland.

Compact en draagbaar design
Het compacte en draagbare design van de
iScan vereenvoudigt de OCT-technologie
en maakt deze – ook door de gunstige
prijs – toegankelijk voor een brede groep
oogprofessionals in elke werkomgeving.
Met de optionele iWellness scan begeleidt
de iScan uw cliënt als vanzelf door het
gehele oogonderzoek.

Een proefplaatsing van de OptoVue iScan OCT

klanten te verrassen. En ze te binden. Daarom is Rockmed Opto continu op zoek

Zet u samen met ons in op innovatie in de

Macupro, de bewezen effectieve vm+ oogformule

Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD)

OptoVue iScan
Ideaal voor de OCT-oogscan onderzoek 10-daagse!

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak over:

Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om vernieuwend bezig te zijn. Om

®

Anthony Lampe & Mark Kuijpers

Ondersteuning
bij Maculadegeneratie

JA, ik wil succesvol ondernemen met Rockmed Opto!

Anders kijken naar klanten. Nieuwe wegen
inslaan. Durf verder te kijken met Macupro®.

