
 

1-  Porque usar óculos de sol é importante para os olhos? 

 

Assim como o filtro solar protege a pele, o uso de óculos de sol é essencial 

para manter os olhos protegidos. Esses órgãos são delicados e sua saúde é 

afetada pela exposição à radiação solar. Ele aumenta o conforto, protege 

contra lesões na retina, preveni problemas oculares, protege contra agentes 

climáticos e muito mais! 
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2- Entenda tudo sobre a importância dos óculos 

 

Os óculos de grau servem para corrigir erros de refração, isto é, a dificuldade 

para enxergar devido a algum problema ocular, como a miopia, a 

hipermetropia e o astigmatismo. Elas são capazes de melhorar o conforto 

ocular de quem tem fotofobia, a aversão à luz. 
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3- Quantos tipos de óculos podemos usar para proteger a nossa visão? 

 

Existem diversos tipos de óculos, não há um número específico, isso varia de 

pessoa para pessoa. Existem óculos para quem usa o computador por muito 

tempo, óculos escuro para nos proteger da incidência dos raios solares, óculos 

para leitura, óculos esportivos para prática de esportes e entre outros! 
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4- Como remover os arranhões do seu óculos 

 

A principal forma de evitar arranhões em seu óculos de grau é escolher por 

tratamentos essenciais que vão acompanhar suas lentes enquanto estiverem 

com você. São eles: Antirrisco; Antirreflexo; Tratamento UV.  

 

Se você utilizar uma lente com antirrisco, essa proteção vai garantir uma 

enorme vantagem para suas lentes. Isso porque a proteção antirrisco atua 

com uma série de camadas contra pequenos riscos, aderências de poeira ou 

demais tipos de sujeira. Dessa forma, o antirrisco ajuda a garantir a 

durabilidade e resistência de suas lentes, pois evita que elas se desgastem 

rapidamente. Assim, você terá uma visão mais nítida e poderá limpar as lentes 

com mais facilidade. 
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5- Café é como um abraço em forma de xícara 

 

Um café pela manhã é sempre bem-vindo para começar o dia bem, não é 

mesmo? O café nos faz acordar e energiza nossa rotina, assim sendo um ótimo 

companheiro para muitos momentos. 
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6- Óculos de sol no inverno: exagero ou necessidade? 

 

Muita gente acredita que os óculos de sol são itens dispensáveis no inverno, 

mas não são. Por ser um país tropical, o Brasil encontra-se em uma latitude na 

qual a incidência de raios solares não diminui tanto durante o inverno. Os raios 

atravessam as nuvens, mesmo nos dias nublados, e representam um risco à 

saúde ocular. Em razão disso, usar óculos de sol neste período é fundamental 

para proteger os olhos da luminosidade e da radiação. 
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7- Qual o tipo de óculos para o formato do rosto? 

 

Existem diversos formatos de rosto. Entre eles se destacam: Oval, quadrado, 

longo, diamante e redondo. 

 

Oval: Esse é o formato de rosto que mais se ajusta a diversos tipos de 

armação. Combina tanto com óculos retangulares quanto com ovais e, 

também, com lentes oversize, aquelas grandes. 

 



Quadrado: O rosto quadrado tem a linha do maxilar bem marcada e a região 

do queixo e das maçãs do rosto angulares e largas. Aposte nas armações em 

formatos redondos ou ovalados, para dar mais harmonia às linhas da face. 

 

Longo: Esse tipo de rosto é bem fácil de identificar. São aqueles estreitos nas 

maçãs e com distância maior entre a testa e o queixo. Os modelos ideais são 

arredondados ou ovais, pois dão maior destaque à largura do rosto e suavizam 

o comprimento. 

 

Diamante: Para quem tem este tipo de rosto, é indicado procurar modelos que 

tenham a parte inferior ovalada, como os aviadores. Se você tem a testa mais 

larga, experimente modelos mais estreitos. Óculos do tipo gatinho e com 

decorações nas hastes também são boas pedidas. 

 

Redondo: Rosto redondo é aquele com poucos ângulos e semelhança na 

largura e altura. Para esse formato, o ideal são as armações geométricas, 

quadradas e retangulares. As linhas retas presentes nesses modelos de óculos 

criam a ilusão de que o rosto é mais anguloso. 
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8- Óculos femininos: saiba como combinar a sua cor de cabelo com as armações 

coloridas 

 

Quando o assunto é estilo, o importante é se sentir bem. Há mulheres que 

gostam de combinar as armações dos óculos com os looks do dia a dia, mas há 

também quem prefira combinar as cores dos óculos com as cores do cabelo. 

Afinal, para isso, você precisa apenas de uma armação para estar sempre com 

um visual equilibrado, independentemente da produção escolhida antes de 

sair de casa. 

 

Cabelo loiro: Opção é o que não falta para as loiras. Quem tem cabelos de tons 

mais frios, próximos do acinzentado, deve escolher os marrons intensos, o 

azul-marinho e o rosa. Para quem tem cabelos de cores mais quentes o ideal é 

combinar com o pêssego, o marrom-escuro ou a tradicional armação 

tartaruga, que complementa as variações de cor entre os fios e dá aquele 

visual clássico. 



 

Cabelo castanho e preto: Os cabelos em tons mais escuros de castanho, assim 

como o preto, ganham mais intensidade quando combinados com cores vivas 

e sólidas. Armações pretas são indicadas, mas as mulheres de cabelos escuros 

também se beneficiam de combinações com azuis e verdes. 

 

Cabelo ruivo: Ruivas naturais e mulheres que pintam os cabelos de vermelho 

ficam muito bem com alto contraste na região do rosto. Por isso, escolha sem 

medo armações em tons de verde, creme, preto e até estilo tartaruga, 

especialmente aquelas que apresentam mesclas mais claras. Elas vão ajudar os 

seus cabelos a brilharem ainda mais! 

 

Cabelo grisalho: Quem prefere deixar os fios brancos à mostra pode usar o 

contraste com o grisalho para ficar com um look mais moderno e jovial. Uma 

armação grossa preta ou com um tom vivo de vermelho pode transformar o 

seu visual completamente! Quem gosta de um look mais clássico também 

pode optar pelas armações transparentes. 
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9- Alta tecnologia 

 

Apesar do nome, os óculos não são feitos de vidro! Ao menos não os 

modernos. Hoje, as lentes são feitas de plástico de alta tecnologia que pode 

ser tratado para ter um filtro para proteger os olhos dos raios ultravioleta (UV) 

prejudiciais e, mais atual, a luz azul. Essas lentes são mais finas, mais leves e 

mais duráveis que o vidro, já que não quebram facilmente e são mais 

resistentes a arranhões. 

 

#lucosta #lucostars #lucostaportoslegre #portoalegre #riograndedosul 

#santacatarina #parana #oculos #oculosdesol #mulherdeoculos 

#mulherescomestilo #mulherbela #oculoscomestilo #oculosdegrau #saude 

#saudedosolhos #saudeebemestar #cuidadospessoais #useoculos 

#passeiocomestilo 

 

 



10- Você deve se perguntar - será que preciso usar óculos? 

 

De repente você percebe uma diminuição na sua visão. Os sintomas de 

diminuição da visão podem variar. Para algumas pessoas, torna-se mais difícil 

ler os sinais de trânsito com rapidez e a uma certa distância. Para outras, é 

necessário segurar o livro ou o jornal mais longe, para conseguirem ler o texto. 

Tanto crianças como adultos podem começar a perceber uma necessidade de 

piscar os olhos para conseguir dar foco aos objetos. Quando sintomas como 

esses começam a aparecer, você deve se perguntar: será que preciso usar 

óculos? O aconselhado é marcar um horário no oftalmologista! 
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11- 10 dicas de maquiagem para quem usa óculos 

 

1) Use tons neutros nos olhos: Muitas vezes a armação esconde parcialmente 

as pálpebras superiores e cores se perdem por trás dos óculos. Por isso, é 

melhor apostar nas cores neutras. Até mesmo um olho escuro esfumado 

fica lindo. 

 

2) O delineador é seu amigo: Está na dúvida de que make fazer? O bom e 

velho “delineador de gatinho” fica ótimo com óculos. Não é uma make 

pesada então não sobrecarrega os olhos, mas ajuda a dar um destaque e é 

um daqueles looks clássicos que não tem erro nunca. 

 

 



3) Se optar por sombra, passe na pálpebra inferior sem falta: A parte que 

mais vemos de quem usa óculos é a parte inferior dos olhos então não 

tenha medo de passar a sombra rente aos cílios nessa área! 

 

4) Ilumine seu olhar: Use uma sombra iluminadora no canto interno do olho 

para levantar ainda mais o olhar! 

 

5) Curve os seus cílios: Com um curvador de cílios (o famoso “Curvex”), curve 

seus cílios antes de aplicar a máscara. Isso não só vai ajudar a abrir o seu 

olhar, como previne seus cílios de encostarem na lente depois que você 

passar máscara neles. 

 

6) Abuse da máscara para cílios: Não tenha medo de usar máscara. É uma das 

dicas de maquiagem perfeitas para destacar os olhos e abrir o olhar. 

 

7) Sobrancelhas perfeitas: Suas sobrancelhas são a moldura natural do seu 

rosto e ficam bem visíveis acima dos seus óculos. Certifique-se de que elas 

estão bem feitas e bem preenchidas com uma sombra num tom mais claro 

que a sua sobrancelha (não recomendo o uso de lápis para a sobrancelha 

porque muitas vezes fica forte demais e muito artificial). 

 

8) Não use lápis preto na linha d’água! O lápis preto serve para diminuir os 

olhos, coisa que seus óculos já fazem por você! Ao invés do preto, tente 

um lápis cor de pele ou até mesmo o branco. Use o preto no lado de fora, 

rente aos cílios. 

 

9) Blush sempre: Mesmo que sua armação seja bem grande e chegue até a 

parte superior da bochecha, nunca pule o uso do blush! Ele dá um tom de 

jovialidade e saúde ao seu rosto e dá suavidade que compensa a dureza da 

armação do óculos. 

 

10) Aposte nas cores fortes do batom! Dê destaque a sua boca ao invés dos 

olhos com um batom colorido lindo! Não existe história de “Ah mas batom 

forte não combina com meu rosto”. Não precisa ser uma cor escura se não 

quiser, basta ser bem vibrante! 
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12- Dica de como escolher um óculos 

 

Escolha o material da armação: Em geral, a estética dos óculos no rosto fica 

por conta da preferência pessoal. No entanto, a escolha do material para a 

armação dos óculos deve ser considerada em seu aspecto essencial, que é a 

durabilidade. 
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13- Acredite em você 

 

Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa! Foco, 

força e fé em sua jornada. 
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14- Estamos sempre disponíveis para atender você 

 

A Ótica Lu Costa está de portas abertas para atender você e sua família! Se 

você está em busca de personalização, qualidade e preço justo, acabaram de 

encontrar a Ótica certa! 
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15- Antes de amar o outro, ama-se 

 

Nunca esqueça que você é a pessoa mais importante da sua vida e que não há 

amor maior do que o amor-próprio. Não troque seu amor-próprio por nada 

desse mundo; ele é o primeiro passo para tudo que pretende conquistar. 

Alguns amores decepcionam, mas o amor-próprio sempre valerá a pena. 

#lucosta #lucostars #lucostaportoslegre #portoalegre #riograndedosul 

#santacatarina #parana #oculos #oculosdesol #mulherdeoculos 

#mulherescomestilo #mulherbela #oculoscomestilo #oculosdegrau #saude 

#saudedosolhos #saudeebemestar #cuidadospessoais #useoculos 

#passeiocomestilo 

 

 

 

 

 



 

 

 

16- Olhar para dentro nos faz enxergar mais longe 

 

Às vezes, é preciso olhar para dentro para enxergar mais longe. Passamos, 

olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso saber olhar 

com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração. O primeiro 

passo para existir é imaginar. O segundo é nunca se esquecer de que querer 

fazer é poder fazer, basta acreditar. 
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17- Deixe seu óculos limpinho 

 

1) Lave bem as suas mãos com água e sabão neutro;  

2) Em seguida, molhe seu óculos na água (pode ser da pia mesmo);  

3) Aplique o sabão em todo óculos (armação e lente);  

4) Enxágue bem, removendo todo sabão;  

5) Seque bem seu óculos com um paninho bem macio de microfibra.  

                             Pronto! Seus óculos está limpinho em folha! 
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18- Desperte seu olhar solidário 

 

Há diversas formas de ajudar pessoas que moram na rua. Doar alimentos e 

roupas para abrigos é uma ótima forma de ajudar. Você também pode ser 

voluntário em alguma organização. Informe-se sobre pessoas em situação de 

rua e compartilhe o que aprender com outras pessoas. 
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19- Dicas para cuidar das suas lentes de contato 

 

A Ótica Lu Costa traz algumas dicas para você que usa lentes 

 

-Mantenha cuidados diários de higiene. 

-Higienize as lentes antes e depois de usá-las. 

-Limpe também o estojo das lentes de contato.  

-Respeite o prazo do fabricante.  

-Escolha as soluções higienizadoras corretas.  

-Não passe muito tempo com as lentes nos olhos. 
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20- Cuidar bem dos óculos muda tudo 

 

Lugar de óculos é no bolso ou no estojo: Não fique deixando o óculos largado 

pela casa. Isso pode riscar a lente ou desalinhar a armação. 

 

Cuidado com o calor: A temperatura quente também pode deformar a 

armação e as lentes. Guarde seu óculos em locais frescos. 

 

Óculos não é tiara: Colocar o óculos na cabeça pode deformar a armação, 

engordurar a lente e acabar com os filtros de proteção. 

 



Limpe sempre, ainda mais agora: O jeito de limpar a armação é com sabão 

neutro e água. Para se proteger ainda mais do Covid-19, aumente a frequência 

da limpeza. 
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21- Você se protege da luz do celular? 

 

Nociva à pele, celular e computador também são emissores da luz azul. O uso 

de filtro é necessário até em ambientes fechados. O que poucos sabem é que 

a exposição que tanto preocupa os oftalmologistas também é um risco para a 



pele. Celulares, computadores e tablets são emissores de luz visível, exigindo 

proteção inclusive em ambientes fechados. Previna-se! 
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22- Vai dar tudo certo! 

 

Essa coisa de ''vai dar tudo certo'' Já virou clichê, você sabe muito bem que se 

ficar parado nada vai dar certo, é preciso ter coragem pra enfrentar o mundo, 

e aí sim vai dar tudo certo. 

 



#lucosta #lucostars #lucostaportoslegre #portoalegre #riograndedosul 

#santacatarina #parana #oculos #oculosdesol #mulherdeoculos 

#mulherescomestilo #mulherbela #oculoscomestilo #oculosdegrau #saude 

#saudedosolhos #saudeebemestar #cuidadospessoais #useoculos 

#passeiocomestilo 

 

 

 

 

23- Deixe um sinal de alegria por onde você passar 

 

A alegria é uma ação completamente contagiante, distribua essa bela e singela 

energia por onde passar. Emane felicidade e coisas boas! 
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24- Já garantiu seu novo óculos para o inverno? 

 

A Ótica Lu Costa com uma grande diversidade de óculos para o inverno! Não 

perca mais tempo e adquira já o seu! 
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Anúncios: 1) Estou tão triste! Queria gastar 5 mil reais em óculos  

*NÃO PRECISARÁ DE TEXTO* (PENSEI NO MEME DO CHAVES PARA REFORÇAR 

O TOM HUMORÍSTICO) 
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2) Tome cuidado 

 

Deixar os óculos no carro, sob o sol. O calor excessivo danifica armação e 

lente. Os óculos precisam ser protegidos, quando não estão no rosto, devem 

estar no estojo, com as lentes sempre voltadas para cima para evitar riscos. 
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3) Estamos tomando todas as precauções necessárias 



 

Nós estamos atendendo e tomando todas as medidas de prevenção para te 

receber com segurança!  
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4) Segundou 

 

Segundou! Que tal começar essa segundona com um óculos novo, super 

estiloso, personalizado e que combine com você? A Ótica Lu Costa pode te 

proporcionar tudo isso! 
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5- Dicas de óculos de sol para crianças 

 

• Os óculos devem filtrar 100% dos raios UV. Opte por uma peça original 

e de qualidade, produtos falsos diminuem o reflexo da pupila e deixam 

a radiação entrar.  

• Crianças podem usar óculos de sol em qualquer idade, mas o ideal é 

que utilizem quando conseguirem manuseá-los sozinhos.  

• Aproxime os óculos de um objeto e mexa devagar em todas as 

direções para ver se não há distorção de imagens.  

• Lentes de policarbonato são mais resistentes às quedas comuns entre 

crianças, enquanto lentes de vidro são mais frágeis e pesadas. 

•  A cor da lente não tem a ver com a capacidade de filtrar a radiação 

UV. Lentes muito escuras podem comprometer a capacidade visual e 

causar cansaço ocular.  

• A armação deve proteger os olhos e as pálpebras, ficando bem 

ajustadas ao rosto. 
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6) Você sabe o nome de todas as partes do óculos? 

 

*NÃO PRECISARÁ DE TEXTO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


