40°C is voldoende, dankzij
de antibacteriële werking!

40

Wasvoorschriften

Voor druppel- en licht urineverlies

Beter comfort

Speciaal gestikte naden

entusia.be
info@entusia.be

verdienen!

Wij stimuleren de zekerheid en frisse uitstraling die jullie

en mannelijke manier aangepakt wordt.

oplossing bieden waardoor dit probleem op een mooie

Waterdicht

Voorkomt lekkages

onder ons hebben last van urineverlies. Wij willen een

geven, ook wanneer je je niet altijd 100% voelt. Velen

Wij willen iedereen dit gevoel van enthousiasme

Entusia staat voor enthousiasme.

vol zelfvertrouwen

man, comfortabel en

Voel je op en top

3de laag

neutraliseert geurtjes

Ultra-absorberend, ademend,
antibacteriële behandeling

Prestatie

2de laag

Droog gevoel

Comfort

1ste laag

Entusia Man Flyer 3 sides NL v3.indd 1

+

3

2

1

3

2

1
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Boxer met een
unieke, absorberende
technologie.

Licht urineverlies

Leeftijd

Prostaat- en/
of blaasoperatie

Prostaatvergroting

aandoening
(vb.: spierverzwakking)

• Overgewicht
• Lichamelijke

Entusia Man Flyer 3 sides NL v3.indd 2

€ 31,95

Maat – S, M, L, XL, XXL

Blauwe Boxer

Licht urineverlies
entusia.be
info@entusia.be

Verkrijgbaar op entusia.be

gemaakt van zeer kwalitatieve stoffen.

zeer mannelijk, comfortabel, was- en herbruikbaar en zijn

hoeft te gebruiken. De modieuze boxers van Entusia zijn

verwerkt is, zorgt ervoor dat je geen inlegverbanden meer

De nieuwe, absorberende technologie die in onze pad

voor mannen van alle leeftijden.

Entusia is een innovatieve ondergoedlijn

€ 31,95

0

zero waste

Inlegverband

€324,20
€127,80

26/06/18 17:10

61 %

Bespaar gemiddeld 61%
ofwel 196,40 € per jaar!

Jaarlijkse uitgave aan urineverlies per persoon:

* mannen gebruiken gemiddeld 2 inlegverbanden per dag

Inlegverband

730*

Jaarlijkse aantal weggegooide Inlegverbanden per persoon:

steeds meer dan 99,5% van de bacteriën, zelfs op 40°C!

De slips van Entusia verwijderen na 50 wasbeurten nog

Maat – S, M, L, XL, XXL

opnieuw veilig voelen door het

ondergoed van Entusia.

ISO-gecertiﬁceerd: De antimicrobiële werking en
wasduurzaamheid werd getest door de Universiteit Gent.

Licht urineverlies

-Niet herbruikbaar
=> slecht voor het milieu

Blauwe boxer

Aanbevolen door urologen,
en bekkenbodemspecialisten

Was- en herbruikbaar

-Na een tijdje kunnen
geurtjes vrijkomen

-Bij dagdagelijks gebruik
kan de huid geïrriteerd
geraken

Antibacterieel door de
Silvadur behandeling

Neutraliseert geurtjes door
de Silvadur behandeling

-Minder comfortabel

-Minder discreet

Comfortabel gevoel

Zeer discreet

Duizenden mannen kunnen zich

Urineverlies kan meestal genezen worden of verbeterd
worden met medische hulp.

•

•
•

Belangrijkste oorzaken:

1 op de 4 mannen ouder dan 50 jaar
heeft last van urineverlies.

Je bent niet alleen

Inlegverbanden

