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คุยข่าว 10 โมง เลนส์แพ็กเกจละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
รายการ คุยข่าว 10 โมง เลนส์แพ็กเกจละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

อาจารย์โบบิ ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ในรายการ

คุยข่าว 10 โมง : " เลนส์แว่นตา แพ็กเกจละล้าน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า " ออกอากาศทางช่อง 5 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016
คุณ เอก : คุณผู้ชมครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตา จะสายตาสั้น ยาว เอียง ตาเขซ่อนเร้น หรือว่าตาเข

แล้วมีปัญหา ในการใช้ชีวิตประจำวัน ต่อไปนี้ ชีวิตจะดีขึ้น จากเลนส์แว่นตา แพ็กเกจละล้าน จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก

ซึ่งคุณเป้ สนใจเป็นอย่างมาก เพราะตาพร่ามัว เตรียมเงินไว้แล้วด้วย แต่ก่อนจะจ่ายเงิน ต้องดูกันว่า ดียังไงครับ อาจารย์โบบิ
อ.โบบิ : เลนส์แว่นตา แพ็กเกจละล้าน เป็นเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ

เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก ที่ผมใช้เวลาหลายสิบปี คิดค้น พัฒนา ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นตา
ที่มีเทคโนโลยีสูงสุด เพื่อให้ได้เลนส์แว่นตา ที่มีความละเอียดกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพง
ออกแบบเฉพาะบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง ตามตำแหน่งจุดศูนย์กลางของดวงตาแต่ละข้าง

บนกรอบแว่นสั่งผลิตเฉพาะบุคคลแต่ละอัน สำหรับผู้ใช้แว่นสายตาแต่ละคน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ได้ความละเอียดของภาพสูงสุด ความเร็วในการโฟกัสภาพ ความคมชัด สมจริง ทุกระยะในเสี้ยววินาที ใส่สบาย

อย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของสมอง ได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง
เหนือกว่าเลนส์แว่นตา ทุกรุ่นที่เคยมีมา

คุณเป้ : อาจารย์โบบิครับ ปกติสายตาเรามันจะมีแบบเดี๋ยวสั้นขึ้น เดี๋ยวยาวขึ้น แล้วถ้าใช้แว่นตา แพ็กเกจละล้าน
เราจะไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อย ๆ เหรอครับ

อ.โบบิ : เลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
จะทำให้การเปลี่ยนของค่าสายตา ช้าลง เพราะใส่แล้ว มองเห็นภาพคมชัด สมจริงทุกระยะ ในเสี้ยววินาที
โดยไม่ต้องใช้สมองฝืนเพ่ง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อตาโดยอัตโนมัติ ทำให้ระบบการมองเห็น ทำงานได้ดีขึ้น
และช่วยป้องกันสายตาสั้นเทียมได้ ครับ

คุณเอก : จากสายตาที่สั้นมาก ก็อาจจะสั้นลดลง
อ.โบบิ : ใช่ครับ หรือสายตายาวระยะใกล้ตามวัย จะยาวขึ้นช้าลง แต่การตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็น ด้วยระบบดิจิตอล
3 มิติ การออกแบบโครงสร้างเลนส์เฉพาะบุคคล การสร้างกรอบแว่นอย่างเฉพาะเจาะจง ตามตำแหน่งดวงตา
บนกรอบแว่นแต่ละอัน จะต้องเป๊ะหมดทุกอย่าง นะครับ
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รายการคุยข่าว 10 โมง 11 มีนาคม 2016

คุณ เอก : ผมสงสัยว่า ถ้าเอาเงิน 1 ล้านบาท มาซื้อเลนส์แว่นตาแพ็คเกจละล้าน จะคุ้มมั้ยกับการลงทุน ครับ
อ.โบบิ : คุ้มค่าอย่างยิ่งยวด ครับ
1. เลนส์แว่นตาแพ็คเกจละล้าน จะได้เลนส์แว่นตารุ่นท็อปเอนด์ อัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ

เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก 19 คู่ อัพเกรดฟรี ทุก 3 ปี ภายในระยะเวลาถึง 30 ปี ราคาเฉลี่ยคู่ละ 63,158

บาท จากราคาปกติ คู่ละ 300,000 บาท แต่ละคู่ มีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี รับประกันคุณภาพผิวเคลือบเลนส์คู่ละ 3 ปี
เฉลี่ยราคาในการใช้งานจริง เพียงวันละ 63,158 บาท ÷ 3 ปี ÷ 365 วัน = 58 บาท ต่อวัน ครับ
1.1 ราคาเลนส์ฯ ปรับขึ้น ปีละ 10 % ซื้อแพ็คเกจ คุ้มกว่าหลายเท่า ครับ
1.2 ข้อดีของการอัพเกรดฟรี จากการซื้อเลนส์เป็นแพ็กเกจ คือ การได้เปลีี่ยนเป็นเลนส์แว่นตารุ่นท็อปเอนด์
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทุก 3 ปี เพื่อที่จะได้ให้คุณภาพการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นตลอด เพราะมนุษย์เรา

ความสามารถในการมองเห็น จะเสื่อมลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นยิ่งเราอายุมากขึ้น เราก็ยิ่งต้องการเลนส์แว่นตาที่ดีขึ้น
2. ปัญหาเรื่องความจำกัดของคุณภาพการมองเห็น มาจากวิธีคิดของคน เวลาซื้อรถคันละล้าน รู้สึกไม่แพง
แต่พอเป็นเลนส์แว่นตาแพ็กเกจละล้าน ได้เลนส์แว่นตา 19 คู่ เขาบอกว่าแพง ครับ

คุณ เป้ : ปกติเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีอื่น คู่นึง ไม่กี่หมื่นบาทเองนะอาจารย์ ครับ
อ.โบบิ : ใช่ครับ แต่วันหนึ่งคุณ อยู่ในรถกี่ชั่วโมง แล้ววันหนึ่งคุณ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้สายตาอยู่กับการทำงานงาน
คุยกับคน กี่ชั่วโมง แล้วทำไมทีล้านนึง คุณซื้อรถได้ แต่เลนส์แว่นตา แพ็กเกจละล้าน คุณจ่ายไม่ได้ แล้วรถคันละล้าน

ไม่ได้ประกันให้คุณ 30 ปี ไม่ได้เปลี่ยนรถใหม่ เป็นรุ่นที่ดีกว่า ให้คุณทุก 3 ปีนะครับ ของผมจ่ายค่าเลนส์แว่นตาล้านเดียว
ดูแลให้ตลอด 30 ปี
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คุณ เอก : รถอัพเกรดไม่ได้ด้วยนะ 180 วัน คืนเงินก็ไม่ได้นะ ครับ
อ. โบบิ : ใช่ครับ และที่สำคัญ คือ การขับรถคันละล้าน ไม่ได้ทำให้คุณฉลาดขึ้นแม้แต่นิดเดียว ในขณะที่ เลนส์แว่นตา
แพ็กเกจละล้าน ช่วยให้คุณฉลาดขึ้นอีก 3 เท่า ไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วในโลก ครับ

นอกจากนี้ ยังมีเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
แบบแพ็กเกจ 2 คู่ ถึง 18 คู่ ให้เลือกด้วยครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดงบประมาณ

3. เลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
เหมาะสำหรับ สำหรับคนใช้สายตาและสมองเยอะ ที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

เพราะเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของสมอง ได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ทำงานเร็วขึ้น
แต่เหนื่อยน้อยลงหลายเท่า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สนุกสนานกับการใช้ชีวิต ได้อย่างเต็มที่ ครับ

4. คนที่มีคุณภาพการมองเห็นผิดปกติ แล้วไม่ได้รับการแก้ไข สมองส่วนควบคุมการมองเห็น และสมองส่วนกลาง
จะพยายามฝืนเพ่ง เพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น ทำให้ประสิทธิ์ภาพการทำงานของสมองด้านอื่น ลดลง
และหากยังใช้สมองฝืนเพ่งติดต่อกัน เป็นระยะเวลายาวนาน ต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน

อาจมีผลทำให้สมองส่วนที่ทำงานควบคุมอวัยวะอื่น ๆ ทำงานผิดปกติ มีอาการคล้าย ๆ ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น
เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดเบ้าตา ปวดหว่างคิ้ว ปวดหน้าผาก ปวดกลางศีรษะด้านบน ปวดท้ายทอย
และปวดศีรษะอย่างรุนแรง คล้ายเป็นไมเกรน

หากได้รับการวินิจฉัยโรค ที่ไม่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง จะทำให้ผู้ป่วย ได้รับผลข้างเคียงของการใช้ยาโดยไม่จำเป็น
และต้องเพิ่มปริมาณของยา มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัยที่เพิ่มขึ้น จนทำให้อาจเกิดอีกหลายโรคตามมาได้ ครับ
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คุณเป้ : ที่ว่าเลนส์แว่นตา รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน ครอบคลุมอะไรบ้าง ครับ
อาจารย์โบบิ : ครอบคลุมทุกกรณี อย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกชนิด ถ้าใช้แล้วยังรู้สึกไม่สบาย

ทางศูนย์แว่นตาไอซอพติก จะออกแบบ ผลิต ประกอบเลนส์แว่นตา ให้ใหม่ ไม่จำกัดจำนวนคู่ จนกว่าจะใส่สบายอย่างแท้จริง
กรณีที่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ จะคืนเงินค่าเลนส์แว่นตา ให้ 100 % อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
เรากล้ารับประกันว่าเลนส์แว่นตา ของเราดีจริง ครับ

คุณ เอก : ลักษณะของการมองเห็น ของแว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก เป็นอย่างไร ครับ

อ. โบบิ : ลักษณะของการมองเห็นจะเหมือนกับตอนอายุ 30 แม้ว่าจะอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว
ถ้าสภาพอวัยวะในตายังทำงานสมบูรณ์

คุณ เอก : เพราะฉะนั้นประสิทธิ์ภาพการทำงาน ก็จะเพิ่มขึ้นทันที
อ. โบบิ : ใช่ครับ ประสิทธิ์ภาพการทำงานเพิ่มขึ้นทันที 3 เท่า ครับ
คุณ เอก : ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย ?
อ. โบบิ : รายได้ส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นทันที ทำงานยากๆ ที่ต้องใช้สมองเยอะๆ ใช้สายตาเยอะๆ ได้เสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า
แต่เหนื่อยน้อยลง สนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่วนใหญ่คนมีปัญหาทางสายตา

ที่ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีอื่น ถ้าใช้สายตาเยอะ พอกลับมาถึงบ้านจะหมดแรง เรียกง่ายๆ ว่าหมดสภาพ
ครับ

คุณ เอก : เพราะสมองเหนื่อยจากการเพ่งมาทั้งวัน ?
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อ. โบบิ : ใช่ครับ ซึ่งเทคโนโลยีเลนส์แว่นตา แพ็กเก็จละล้าน จะทำให้ชีวิตคนที่มีอาการดังกล่าว ไม่เพียงแค่ทำงานได้เร็วขึ้น
เหนื่อยน้อยลงเท่านั้น แต่เมื่อกลับถึงบ้าน ยังมีแรงกุ๊กกิ๊กกับภรรยาต่อได้สบายมาก มีพลังเหลือที่จะเล่นกับลูก
ทำงานอดิเรกที่ตัวเองรัก สนุกกับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ครับ

คุณ เป้ : สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ รุ่นประหยัดสุด
ราคาคู่ละเท่าไหร่ ครับ

อาจารย์โบบิ : ล่าสุด ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ได้มีการพัฒนาเลนส์โปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
หลายรุ่นให้เลือกใช้กันอย่างจุใจ ตามงบประมาณ จนถึงรุ่นประหยัดสุด

ที่ใช้งานได้ดีกว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีอื่น ราคาคู่ละหลายหมื่นบาท
ที่มีจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายในร้านแว่นตาราคาแพง

1. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ รุ่นประหยัดสุด
ISOPTIK New Eco Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท

รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 17 บาท

2. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ รุ่นประหยัด
ISOPTIK New Eco Multi Pro 2

ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 28,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่

รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
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ราคาเฉลี่ยคู่ละ 14,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 13 บาท

3. ค่าตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็น วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตา

ทดลองโครงสร้างเลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีใหม่ ออกแบบโครงสร้างเลนส์ ออกแบบกรอบแว่น

และตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และได้รับคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ผลในคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะ ในเสี้ยววินาที อย่างเป็นธรรมชาติ

เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของสมอง ได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง

ต้องใช้กรอบแว่นที่ออกแบบสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก
โดยเฉพาะ ราคาเริ่มต้นอันละ 5,800 บาท รับประกัน 2 ปี ครับ

5. ราคากรอบแว่น สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อประสิทธิ์ผลในคุณภาพการมองเห็น ระดับสูงสุด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่อันละ
21,800 บาท - 20 ล้านบาท รับประกัน 5 ปี
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วัดค่า FFA

คุณ เอก : ถ้าต้องการทำแว่นตากับศูนย์แว่นตาไอซอพติก หลังจากเข้าไปวิเคราะห์ระบบการมองเห็น ต้องรอกี่วัน
ถึงจะได้แว่น ครับ
อ. โบบิ :
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1. ถ้าใช้กรอบแว่นสำเร็จรูป 14 วัน
2. ถ้าใช้กรอบแว่น สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อประสิทธิ์ผลในคุณภาพการมองเห็น ระดับสูงสุด 56 วัน ครับ
คุณ เอก : จริงไหมครับ ที่มีออร์เดอร์ เข้ามาทำแว่นกับศูนย์แว่นตาไอซอพติก เยอะมาก จนทำไม่ทัน
อ. โบบิ : จริงครับ จนต้องขยายทีมงานเพิ่มทุกเดือน ครับ
คุณ เป้ : อาจารย์โบบิ เป็นปรมาจารย์ระดับเซียน ด้านการสร้างแว่นตาซุปเปอร์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีใหม่
ที่มีลูกศิษย์หลายพันคน ในหลายประเทศ สอนเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที

เพิ่มคุณภาพการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟ ให้จักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ได้หลายเท่า

ภายในวันเดียว จนมีชื่อเสียงทั่วโลกว่า " คนไทย สร้างแว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล เทคโนโลยีใหม่ ได้ดี " ใช่ไหมครับ
อ. โบบิ : ใช่ครับ สอนอยู่ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้มีปัญหาจากการใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีอื่น
ที่ใส่ไม่สบาย ได้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟเทคโนโลยีใหม่ ที่ใส่สบายกว่าเดิมมาก ครับ

คุณ เอก : ที่ฟังมาทั้งหมดนี่ก็คือ เลนส์แว่นตา ที่เรากล้าการันตีว่า จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณ มันดีขึ้นอย่างสิ้นเชิง
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ ๆ

คุณ เป้ : ต้องลองนะ เพราะคนใส่แว่นตาที่มีปัญหา ชีวิตมันลำบากมาก นะครับ
คุณ เอก : ฟังแบบนี้แล้วถ้าอยากสอบถาม ติดต่อยังไง ครับ
อ. โบบิ : ติดต่อผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ
โทร : 081-538-4200
ไลน์ไอดี : @isoptik
www.isoptik.com

คุณ เป้ : วันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับ ขอบคุณ อาจารย์โบบิ มากครับ
อ. โบบิ : ด้วยความยินดีในการให้บริการ เพื่อคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะ ในระดับสูงสุด ครับ
นัดเวลาโทร :

086-565-5711
086-970-0794
063-994-1998
สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด
เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์
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สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998

( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )
LINE ID : @isoptik

Email : isoptik@gmail.com
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