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Para l’orella! La importància de

preveure la pèrdua auditiva, sense cost
fins i tot, com a motiu de diagnosi, però també som
conscients del paper de l’oïda i ens agrada fer-hi
incís. No ho diem en va: la importància de la cura
i la prevenció del sentit auditiu és revelador quan
diferents estudis han xifrat que un 8% la població
d’aquest país pateix pèrdua d’audició i no n’és
conscient, amb els problemes de salut i de falta de
benestar associats que comporten.

La vista i l’oïda estan entre els sentits del cos humà
considerats més importants, malgrat que tots fan
la seva funció. Bona part del seu ‘èxit’ ve donat
perquè són els artífex principals de cara a que les
persones comprenguem l’entorn social i ajuden a
relacionar-nos-hi. L’ull i l’orella són, per tant, dos
òrgans de comunicació per excel·lència.
Des de Castañé Òptica insistim en la importància
de les revisions oculars com a fórmula preventiva i,

Per això a Castañé Òptica, a banda de potenciar
la vista, volem conscienciar de la importància de
revisar l’oïda mínim una vegada a l’any, podent
efectuar proves de detecció precoç de forma fàcil
i indolora. D’entrada, sense cost ni compromís,
veure si un pot patir pèrdua d’audició és tan senzill
com respondre un test de 10 preguntes que posem
a disposició de tothom, al carrer Sant Josep 42 de
Centelles. Actua amb vista... i no siguis dur d’orella:
La previsió, com sempre, és un valor afegit.

“

Amb un senzill test i un
parell de minuts sabràs si
pateixes pèrdua auditiva

Tu compres l’audiòfon i Castañé Òptica
t’obsequia amb el TV Streamer
Si tens pèrdua d’audició, l’audiòfon és
el millor aliat per la teva vida quotidiana...
i ara, amb els accessoris sense fils
complementaris, el ventall d’opcions
per gaudir del millor so és immens.
Aprofita la promoció de Castañé Òptica
i emporta’t, gratis, el TV Streamer que
t’assegura un so cristal·lí i perfecte des
del televisor o l’ordinador.

