De nieuwe
CeraPlus huidplak
beter voor
de huid

Met volle teugen van het leven genieten
Leven met een stoma kan zo zĳn beperkingen
hebben. Maar dat hoeft u er niet van te weerhouden om van het leven te genieten. Hollister
helpt u daarbĳ met stomazorg afgestemd op u.
Iedereen is anders en dat hebben wĳ vertaald
in een uitgebreide productlĳn die uw leven kan
vergemakkelĳken.

Hollister
stomazorg:
extra
aandacht
voor uw huid

Een natuurlĳke verbinding waar
huidplak en buik elkaar ontmoeten

Een belangrijk onderdeel van stomazorg is de verbinding tussen de huidplak
en de huid. De verbinding moet goed afsluiten om de kans op ongemakken
te minimaliseren maar mag de conditie van de huid niet aantasten. Hollister
heeft de juiste balans gevonden tussen die twee uitersten. De nieuwe Hollister
CeraPlus huidplakken met Remois technologie* bevatten ceramide, een van
nature in de huid voorkomende stof.
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De CeraPlus huidplak met ceramide ondersteunt uw opperhuid.

Het veelvuldig wisselen van een huidplak vraagt om aandacht. Bij het verkeerd of te
snel verwijderen van de huidplak kan de opperhuid licht worden beschadigd. Dit kan
resulteren in huidproblemen met als gevolg een verminderde werking van uw stomamateriaal. Een gezonde huid is dus belangrijk. In een gezonde huid is er voldoende
ceramide aanwezig. Ceramide is een natuurlijk onderdeel van de menselijke huid en
zorgt ervoor dat de cellen van de opperhuid bij elkaar blijven, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd. Ook voorkomt ceramide dat de huid
vocht verliest en beschermt het de huid tegen beschadiging en uitdroging.
De nieuwe CeraPlus huidplak van Hollister
Door gebruik te maken van de Hollister CeraPlus huidplak met ceramide heeft u
minder kans op huidproblemen. Ceramide ondersteunt een droge, geïrriteerde
huid en houdt de vochtbalans in evenwicht. De tweedelige CeraPlus huidplak is
onderdeel van de Hollister Conform 2 tweedelige productlijn en is prima te
combineren met bij voorbeeld Conform 2 QuietWear (colostoma), Conform 2
urostomazakken (urostoma) en Conform 2 Lock ’n Roll stomazakken (ileostoma).

CeraPlus tweedelig

CeraPlus eendelig

Wat de dag ook brengt, u verdient een probleemloos gebruik van stomamaterialen.
Onze nieuwe CeraPlus huidplak kan u daar goed bij helpen, zodat u optimaal van het
leven kunt genieten.

Hollister stoma. Gevoel voor detail.

Extra gebruiksgemak:
tweedelige CeraPlus productlijn
De tweedelige CeraPlus huidplak maakt deel uit van onze Conform 2 tweedelige
productlijn. De Conform 2 huidplak in combinatie met een opvangzak uit de
Conform 2 productlijn verzekert u van het beste op stomagebied.
Ervaar het zelf en vraag een proefpakket aan.
Bel gratis naar 0800 02 303 52, of stuur een e-mail aan
klantenservice@hollister.com
Wilt u meer weten?
Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies
te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister BV
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl

*Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd

