
o que é 
VIEWMASTER

COMO FUNCIONA
Ao abrir o kit você encontrará 3 óculos VIEWMASTER: VIAGEM AO PASSADO –EDÇÃO ANOS 60 cada um 
corresponde a um ponto de viagem indicado no mapa da cidade que também integra o kit. 
Para começar a sua jornada de volta aos anos 60 , vá até um dos pontos de viagem e assuma a posição indicada:
- parado sobre o ponto de viagem, observe atentamente seu entorno girando seu campo de visão em 360º.
- De volta a posição original, estenda o VIEWMASTER co- De volta a posição original, estenda o VIEWMASTER correspondente ao ponto de viagem escolhido a uma distância 
de 15 centímetros de seu rosto, segurando-o na altura dos olhos.
- Acione as paletas de filtros encaixando-as uma de cada vez dentro do visor fixo 
- Olhe através das lentes de seu VIEWMASTER e pronto! Você terá um vislumbre do passado instantaneamente

O cenário político de hoje te dá dor de cabeça? 
A roubalheira generalizada te faz espumar de 
raiva? 
Cansou de ter que conviver com tantas 
diferenças?
Já imaginou se pudesse viver em teJá imaginou se pudesse viver em tempos mais 
simples em que a moral e os bons costumes 
sejam valorizados pela sociedade? 
AAgora você pode! Com VIEWMASTER : 
VIAGEM AO PASSADO – EDIÇÃO ANOS 60!!! 
O único óculos de REALIDADE DELIRANTE 
que permite vislumbrar o passado sem sair do 
presente!
Basta pisar sobre um ponto de viagem e olhar Basta pisar sobre um ponto de viagem e olhar 
através das lentes de seu VIEWMASTER, 
exclusivas lentes com o filtro de 
DESCOLAMENTO TEMPORAL, uma 
tecnologia inovadora capaz de isolar 
completamente a realidade à sua volta e 
destacar as memórias nostálgicas que 
realmente irealmente importam.
Peça o seu primeiro VIEWMASTER e receba 
mais dois óculos de graça! Colecione todos os 
temas para desbloquear os mais de 30 pontos 
de viagem espalhados pela cidade!
E então? Esqueceu de como eram os anos 60? 
Ponha os óculos e se lembre!
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