
Cẩm nang
Cho đôi mắt khoẻ



Xin chào! Tui là Mắt
tên tui là Sài Gòn
gọi tui là Mắt Sài Gòn nhen 



Bớt áp lực cho

Đôi mắt



Có thể bạn đã biết: 
5 thói quen phổ biến có hại cho mắt 



Chú ong chăm chỉ, suốt ngày dán
mắt vô màn hình để làm việc01



Lúc có thời gian rảnh thì lại
lăn ra nằm bấm điện thoại02



Hết bấm thì chuyển sang coi, tối nào
cũng cày phim xuyên màn đêm03



Rồi trên bàn ăn cũng ráng dí mặt vào 
điện thoại, không quan tâm đến ai!04



Đã ở phòng tối mà còn trùm mền bấm
điện thoại. Có gì bí ẩn không vậy? 05



Ở Việt Nam, cứ 10 người có đến 3 người bị cận thị

Hoàng Sa

Trường Sa

~30
triệu người

Tỷ lệ người mắc tật
khúc xạ tại VIỆT NAM

~30%



Bỏ ngay những thói quen không tốt này và bắt đầu
hành trình chăm sóc mắt sáng khỏe nha!



Thêm yêu thương

Đôi mắt



Cùng tập ăn những loại rau, củ có màu
cam, xanh đậm và thịt đỏ để tốt cho mắt01



20 feet ~7m

20 giây

20
phút

Thực hiện “Phương pháp 20 - 20 - 20”: 
sau 20 phút làm việc thì mình sẽ nhìn xa 
20 feet trong vòng 20 giây.02



P O D C A S T

03 Thay vì hóng drama thì mình hãy dành chút 
thời gian để nghe podcast thư giãn mắt



Khám mắt định kỳ mỗi năm 1 lần để
hiểu rõ hơn tình trạng mắt của mình04



Không thể thiếu việc cho mắt 
tập thể dục và đi spa thư giãn05



Tập thể dục cho

Đôi mắt



Đầu tiên là chớp mắt 5 đến 10 cái nha

5 đến 10 cái



Tiếp theo, hãy giữ yên đầu và đảo mắt xung quanh 
theo chiều kim đồng hồ



Cùng nhìn lên trời và nhìn xuống đất 3 lần, 

rồi nhìn qua trái và nhìn qua phải 3 lần



Nhỏ dưỡng chất cho

Đôi mắt



Nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh xung quanh, 
nhưng đừng ngủ quên nha



để tiếp thêm vitamin 
yêu đời cho mắt

Nhớ lại hình ảnh xinh đẹp 
của “người thương” 



Nghĩ đến giây phút chinh phục được điều 
mình mong muốn cho mắt được mỉm cười hạnh phúc.



Cuối cùng, nhìn vào mảng xanh này. 
Bạn sẽ thấy đôi mắt khỏe hơn. 

Đừng quên chia sẻ cho mọi người xung quanh nhé! 



Sáng mắt
Sáng cả niềm tin

Khi chia sẻ Podcast này về trang Facebook cá nhân với
hashtag #matsaigon #khibotlathem là bạn vừa

�óng góp   30.000 �ồng   vào

Quỹ khám mắt và phẫu thuật mắt miễn phí
cho người có hoàn cảnh khó khăn

1900 555 553                                          info@matsaigon.com

Mắt Sài Gòn �ang dành tặng nhiều ưu �ãi xóa cận 
lên �ến 39% tại lasikday.matsaigon.com



Bái bai


