Hoog draagcomfort
De zachte, flexibele beschermingselementen zijn nog geen
centimeter dik. Samen met de dunne, elastische
katoenen onderbroek zorgen ze de hele dag voor een
hoog draagcomfort. Dus ook ‘s avonds en ‘s nachts,
de dagdelen waarin de meeste botbreuken
ontstaan. Bovendien kunt u de Comfort Hip
Protector bijna onzichtbaar dragen onder uw
dagelijkse kleding.

Zorgeloos genieten
De Comfort Hip Protector laat u weer meer genieten
van het leven. De ervaring is dat dragers zich minder
kwetsbaar voelen en minder bang zijn om te vallen.
Daardoor kunt u meer bewegen, vitaal blijven en sociale activiteiten in stand
houden. Een mooie bijkomstigheid is dat diverse zorgverzekeraars een deel van
de kosten van het kledingstuk vergoeden in een aanvullend pakket.

Lees meer over de Comfort Hip Protector op
www.comfortable.nl, met onder andere:
• Veelgestelde vragen
• Productgegevens
• Recensies
Ook kunt u hier eenvoudig een bestelling plaatsen.

Bestel uw heupbescherming
nu via www.comfortable.nl

Comfort

Hip Protector
Minder risico op een heupbreuk
op een comfortabele manier!

Ook verkrijgbaar in de winkels van
Vegro en de webshop van Medipoint.
• Grote schokopvang
• Comfortabel en onzichtbaar

Comfort
Hip Protector
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• Dag en nacht draagbaar
• Medisch getest
• Aanbevolen door specialisten

Beschermen is
beter dan genezen

De Comfort Hip Protector

Minder risico,
meer zelfvertrouwen
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