Hulpmiddel bij dyslexie en leesproblemen.
Ogen en hersenen worden door kleurenfilters beter op elkaar afgestemd.

Herkent u één van de onderstaande
kenmerken bij u of uw kind...
- gebrekkig of te langzaam lezen;
- dansende of wazige letters;
- radend lezen;
- concentratieproblemen;
- omdraaien van cijfers en letters;
- moeite met automatiseren;
- leren is tijdrovend en inspannend.

“Het lezen ging meteen
met sprongen vooruit!”

... neem dan contact op voor een Xlens
onderzoek bij u in de buurt en ervaar
direct of u of uw kind baat heeft bij de
kleurenfilters van Xlens.
> Xlens oogonderzoek toont direct
aan of de Xlens bril resultaat zal
opleveren.
> Bij positief Xlens advies: 99% zekerheid dat de problemen verdwijnen.
> Enige methode die succes garandeert
met ‘niet-goed-geld-terug’ garantie.

In groep 4 werd bij Iris Ploeger (9 jaar) dyslexie vastgesteld. Lezen was echt een worsteling
en ze werd ‘allergisch’ voor letters en alles wat met lezen te maken heeft, vertelt moeder
Angelique. Zeven maanden geleden kreeg ze een Xlens bril. ‘Het lezen ging meteen met
sprongen vooruit!’, vertelt Angelique. ‘Mijn droom om ooit samen met haar op een relaxed
strand een boekje te lezen, is weer nieuw leven ingeblazen!’
‘Het is alsof de letters nu stil staan’, vertel Iris.
‘Eerst zag ik een heleboel bewegende letters.
Met de bril staan ze stil, zie ik ze scherper en
zie ik het wit eromheen beter.’

“Ze pikt meer op van
de lesstof en gaat ze op
alle fronten vooruit.”
Angelique: ‘Al tijdens de test bij Xlens ging
Iris van spellend lezen naar vloeiender lezen.
Thuis en op school gaat het lezen met
sprongen vooruit. Ook opvallend is dat ze
rustiger is sinds ze de bril heeft. Zowel de
meester als de tandarts zeiden dat ze minder
snel is afgeleid en veel beter kan stilzitten. Iris
zegt zelf ook dat het beeld minder fel is met
de bril op. En de lol in het lezen is terug. Ze wil
weer boeken halen bij de bieb of bestellen op
internet. Het was altijd mijn droom om met
haar op een heerlijk strandje te liggen met een
boek. Die droom had ik opgegeven, maar ik zie
het nu weer helemaal voor me, haha!’

Ze pikt meer op
Iris zit nu in groep 5 en draait heel aardig
mee. Spelling en technisch lezen zijn wel nog
struikelblokken, en ook klokkijken en de tafels
zijn lastig. Angelique: ‘Ze krijgt huiswerkbegeleiding en we blijven oefenen. Maar je
merkt gewoon dat ze zich met de bril op beter
kan concentreren en minder last heeft van de
dyslexie. Daardoor pikt ze meer op van de
lesstof en gaat ze op alle fronten vooruit.’
Iris zit op de bank en pakt een boek. Vol trots
vertelt ze waar het over gaat. Ook vertelt
ze dat ze samen met haar vriendinnetje
dierenarts wil worden of bij de dierenambulance wil werken.

“Eerst zag ik een heleboel
bewegende letters.
Met de bril staan ze stil.”

OPEN DAG
ZO 19 JUNI 11.00 - 15.00 U

XLENS HEYTHUYSEN
EXPERIENCE

Ervaar, als niet dyslect, met een
speciale bril hoe het is om met
dyslexie te lezen.

INFORMATIE

hoe leesklachten direct op
te lossen zijn met Xlens filters.

VOORDEEL

Ontvang een voucher voor 50%
korting op een Xlens onderzoek.
Uitleg en demonstratie door
een Xlens specialist.
Locatie: De Vlindertuin
St. Antoniusstraat 45 - Heythuysen

Angelique: ‘Het maakt niet uit wat het wordt.
Ze droomt weer en zit weer lekker in haar vel,
dat vind ik het belangrijkste.’

VOOR EEN AFSPRAAK BELT U:

Xlens heeft vestigingen in: Amsterdam, Apeldoorn, Castricum, Den Bosch, Drachten, Geleen, Gouda,
Groningen, Heythuysen, Hilversum, Maasbree, Nijmegen, Oegstgeest, Oisterwijk, Oldenzaal, Roosendaal,
Waalre en Zeist. België: Antwerpen, Hasselt en Gent. Duitsland: Willich en Essen.
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