
 

  

  

    

 
 

  

    

 

Tailleslip 
Elodina
Maten: S - M - L - XL - XXL
Kleuren: Zwart - Wit

Heupslip 
Mariposa
Maten: S - M - L - XL - XXL
Kleuren: Zwart - Wit

Heupslip 
Anisota
Maten: S - M - L - XL - XXL
Kleuren: Zwart - Wit

Heren slip 
Hendricus
Maten: S - M - L - XL - XXL
Kleuren: Zwart - Wit

Heren boxer 
Icarus
Maten: S - M - L - XL - XXL
Kleuren: Zwart - Grijs

ontdek meer over
Penosa op

www.penosa.eu

Penosa. 
De lekvrije 
oplossing bij 
ongewenst 
urineverlies.

Penosa is een product van D.G. Plastex B.V.
Geerstraat 2b, 5111 PS Baarle-Nassau - Nederland
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 Schaam je niet langer!

Maar liefst 1 op 4 vrouwen en 1 op 9 mannen 
krijgen in hun leven te maken met ongewenst 
urineverlies.

De functionele slips van Penosa blijven door 
hun unieke vormgeving stijlvol, comfortabel 
en niet te onderscheiden van gewone slips.

Ik ben zo tevreden met 
mijn ondergoed van 
Penosa, het werkt echt! 
Ik hoef nu geen reserve 
ondergoed meer mee te 
nemen in mijn handtas. 
Ze geven met een gevoel 
van zekerheid.

Inez (44 jaar)

Sneldrogende vocht 
doorlatende laag**

Absorptie kern: houdt 
urine vast en 
absorbeert tot 20 keer 
haar eigen gewicht***

Vochtdichte 
beschermlaag**

Blijft écht droog, ook aan de 
buitenkant van de onderbroek.
Dankzij de unieke gepatenteerde* technologie 
houdt de niet verwijderbare zwevende pad  alle 
vocht vast en voorkomt doorsijpelen naar de rand 
en de buitenkant van de onderbroek.

 Wasbaar
 Anti bacterieel en geur 

   neutraliserend
 Comfortabel en stijlvol
 Huidvriendelijk
 Herbruikbaar en 

   milieuvriendelijk

Stijlvol, onopvallend 
en comfortabel.

De uniek gepatenteerde*
technologie

Na het plassen heb 
ik altijd last van 
nadruppelen en voor ik 
Penosa leerde kennen 
had ik regelmatig 
natte plekken op mijn 
broeken. Ik weet dat dit 
een probleem is waar veel 
mannen last van hebben, 
maar toch voelde ik me 

hier zeer ongemakkelijk bij. Gelukkig heb ik 
via een collega de stijlvolle en onopvallende 
Penosa slips leren kennen. Eindelijk kan 
ik weer lichtgekleurde broeken dragen 
zonder een gevoel van angst voor mogelijke 
ongelukjes.

Raphael (67 jaar)

*  Patent pending
**  De stoffen die in contact komen met de huid voldoen aan CPSIA Status (Consumer Product 
 Safety Information Act) opgelegd door de CPSC (U.S. Consumer Products Safety Commission).
 *** De absorptie lagen van de kern zijn in overeenstemming met de EU directive 2011/65/EU. 
 De bio compatibiliteit is getest en de stof voldoet aan de opgelegde normen. 
 De overige gebruikte stoffen voldoen aan de Oeko-Tex Standard. 


