
Just for you

Heb je te maken met urineverlies? Praat erover met je huisarts en 
weet dat er oplossingen zijn die jouw leven een stukje makkelijker 
maken. Lees ook de ervaringen van onze gebruikers.

Het leven 
van mensen 

mooier 
maken...

Na mijn bevalling kreeg ik last van (licht) urineverlies. Mijn bekkenbodemtherapeut raadde Entusia 
aan. Sinds ik de damesslips draag, voel ik mij weer een stuk vrouwelijker en comfortabeler. 

Ik gebruik nu een paar weken de damesslips. Ik heb geen kapotte liezen meer en geen ongelukjes. 
Ik voel mij weer een stuk zekerder!

Ik ben pas geopereerd aan mijn prostaat en sindsdien heb ik last van ongewenst urineverlies. Ik 
merk dat er zeer veel mannen beschaamd zijn om erover te praten, maar dit is absoluut niet nodig. 
Ik ben blij dat ik lotgenoten gevonden heb die mijn situatie begrijpen. De boxer zit zeer comfortabel, 
voorkomt lekkages en niemand ziet dat ik last heb van urineverlies. Echt een verademing.

Nooit gedacht dat ondergoed mij zo blij zou maken. Ik was één van de gelukkige testpersonen van 
Entusia. In eerste instantie stond ik wat sceptisch tegenover het idee dat ik een hele dag ‘zonder 
bescherming’ zou rondlopen. Al gauw bleek dat mijn zorgen onterecht waren. Na een dag werken, 
wandelen, spelen met de kindjes, eindigde mijn dag toch met een droog, fris gevoel. Geen natte 
plekken, geen geurtjes en toch alles gedaan wat ik normaal zou vermijden (zonder bescherming)… 
Voor mij geen inlegkruisjes meer. Ik ben fan!

Na het plassen heb ik regelmatig last van nadruppelen. Ik voel mij hier als man zeer ongemakkelijk 
bij. Door Entusia kan ik eindelijk naar buiten zonder een gevoel van angst voor mogelijke 
ongelukjes.

Ik ben tevreden! De slips zijn gemaakt van een zachte stof en sluiten mooi aan. Goede kwaliteit en 
geeft mij keer op keer een zeker gevoel.

De Entusia-slip is discreet en voelt zeer comfotabel aan. Bovendien ziet het er nog stijlvol uit ook. Ik 
zou deze slip zeker aanraden aan andere vrouwen.

Zorgprofessional: op onze afdeling (dementie) heb ik al veel mooie reacties mogen ontvangen over 
Entusia. Vooral het personeel en de familie van onze patiënten zijn hier héél positief over de boxers 
en slips. Vooral de herenslip vinden ze een super product. 


