BELLY SUPPORT
voor na de bevalling

Importeur Belly Support Benelux

PERSBERICHT
“Zorgen voor uw lichaam, betekent zorgen voor uw baby”
Linschoten, 14 januari 2010 - Bevallingen na een keizersnede zijn de laatste jaren gestegen
in Nederland. In 1970 bedroeg dit slechts 2 procent. Inmiddels wordt er in meer dan 15% van
de gevallen een keizersnede toegepast. Een keizersnede is niet een gemakkelijke manier van
bevallen, zoals sommige mensen denken. Het is een grote buikoperatie. Veel aandacht
moet er dan ook worden besteed aan de herstelperiode na de keizersnede. Dit geldt
uiteraard ook voor vrouwen die bevallen via de natuurlijke wijze.

Van medische compressiekleding tot de Belly Support voor na de bevalling!
Design Veronique heeft een support broek ontwikkeld voor vrouwen na de bevalling. Bij een
buikwandcorrectie verliest men in een kort tijdbestek een grote hoeveelheid vet. Het lichaam
is van het ene op het andere moment compleet veranderd. Anatomisch heeft dit nogal wat
impact. Het dragen van compressiekleding is essentieel voor een snel en goed herstel. Voor
vrouwen na de bevalling geldt dit natuurlijk ook. De expertise is aangewend om
revolutionaire ondersteunende kleding te maken voor vrouwen na een bevalling, dat zorg
draagt voor een beter en snel herstel van het lichaam.
Alle kraamvrouwen hebben een zekere mate van instabiliteit van het bekken na de
bevalling. De buikspieren zijn door een zwangerschap slap geworden, waardoor de spieren
moeten aansterken. De baarmoeder is nog groot en zwaar. Na de bevalling ervaart men
vaak een onprettig 'lege buikgevoel'. Logisch, want de buik is leeg en slap en het weefsel en
spieren zijn zwaar belast.
De Belly Support biedt ondersteuning daar waar nodig en met de juiste compressie! Het idee
voor dit product is ontstaan uit de medische productlijn van Design Veronique en moet niet
vergeleken worden met sluitlakens of trendy banden.

De Belly Support biedt onder andere:
* continue 360 graden ondersteuning;
* gevoel van stabiliteit tijdens het bewegen;
* een perfecte pasvorm;
* zacht, ademend en niet-irriterende stof;
* naadloze kleding en absoluut onzichtbaar onder de kleding.
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De Belly Support producten
Er zijn twee varianten. De een is geschikt voor vrouwen die een natuurlijke bevalling hebben
gehad. De andere heeft specifieke eigenschappen voor vrouwen die bevallen zijn middels
een keizersnede. De prijs varieert van € 69,00 tot € 79,00.

Over Design Veronique, de fabrikant van de Belly Support: Design Veronique uit
Californië USA is wereldwijd het meest toonaangevende merk op het gebied van het
ontwerpen en produceren van medische compressiekleding voor na esthetische en/of
reconstructieve chirurgie. Design Veronique levert compressiekleding van de hoogst
mogelijke kwaliteit aan artsen, ziekenhuizen, klinieken en patiënten wereldwijd, en is op dit
specifieke gebied mondiaal marktleider. Meer informatie is te vinden op:
www.designveronique.com
De firma Entercare BV is de importeur voor de Benelux van Design Veronique.

Meer informatie over de Belly Support?
Voor meer informatie:
ENTERCARE B.V. te Linschoten,
Contactpersoon: de heer E. Hoogstraten.
Tel: 0348-42 01 42
Per e-mail: info@entercare.nl
Er is tevens een speciale website: www.nadebevalling.nl

