Weinig tijd en toch podoschoeisel maken?
Kom naar het 3e Zlippo Congres vrijdag 9 maart 2018
Met lezingen en demonstraties op het gebied van podoschoeisel vervaardigen.
• Tips voor een efficiëntere maakwijze.
• Innovatie op het gebied van podoschoeisel.
• Tips voor vervaardigen van nieuwe modellen.
• Tips voor vervaardigen voetbedden m.n. afwikkeling en correctie.
• Tips voor diverse reparaties.
• Onderzoek naar materialen.
• Casuïstiek en discussie.
• Ontwerpen van schachten.

Slippers

Sloffen

Kosten: €149,- incl. lunch (excl. BTW)
€ 125,- bij aanmelding voor 1 januari 2018.
Zie www.zlippo.nl

Kids

NIEUW!
Soepele huisschoenen met therapeutisch voetbed
voor een optimaal comfort, ook voor op straat.

“

Zlippo levert hoge kwaliteit schachten in vele kleuren.
Met keuze uit 40 modellen slippers en sandalen,
8 modellen sloffen en 5 modellen “huisschoenen voor op straat”.

www.zlippo.nl

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Help uw cliënten de therapietrouw te vergroten met
maatwerk slippers, sandalen, sloffen of huisschoenen.
Podoschoeisel wordt door podotherapeuten gemaakt als
een aanvullende therapie bij bepaalde voetproblematiek.
Het podoschoeisel bestaat uit een voetbed en een schacht.

OPLEIDING
U krijgt advies en maakt uw
eigen Zlippo tijdens de 1 of 2
daagse workshop in Tilburg.
Vanaf 6 personen is de cursus
ook mogelijk op locatie.

Het voetbed
De podotherapeut past correctie en drukverdeling toe, gebaseerd
op het therapiezolenplan. Bij voorkeur wordt dit met een cadcam
systeem gemaakt van E.V.A. van 35 tot 50 shore. Door het materiaal
en de dikte biedt het voetbed een groot comfort en demping.

De schacht
Deze wordt ter plekke om de voet afgepast zodat er rekening
gehouden kan worden met exostoses en drukplekken. Ook biedt
Zlippo de mogelijkheid om bij afwijkende voetvormen een
maatwerkschacht te leveren.
De sloffen zijn zowel als schacht en als prefinish te bestellen.
De huisschoenen zijn prefinish.

Toepasbaarheid
•
•

•

•

Bij het oplossen van de diverse hardnekkige voetklachten die
veel demping nodig hebben, zoals hiel- of voorvoetpijn.
Bij het acuut drukvrij leggen bij overdruk en ulcera, bijv. bij
de diabetische voet of de reumatische voet.
Het podoschoeisel kan binnen enkele dagen gemaakt worden.
Het podoschoeisel kan in vele gevallen een alternatief zijn
voor mensen die even uit hun orthopedische schoenen willen.
Hierdoor creëer je vergroting van de therapietrouw.
Niet goed functionerend zomer- of huisschoeisel kan een
recidief van blessures opleveren. In podoschoeisel wordt het
zolenplan verwerkt waardoor kans op recidief wordt verminderd.

Opleiding en Verkoop en freesservice
Monique van der Kaa, sportpodotherapeut
Wandelboslaan 30, 5042 PD Tilburg
Telefoon: 06 - 14389051
Mail: m.vanderkaa@zlippo.nl

Maatwerk service

Freesservice Zlippo
U kunt een 2D- of 3D-scan,
schuimdoos of blauwdruk aanleveren.
Modelleren kan verzorgd worden
of u kunt dit zelf doen met een
GRATIS software programma.
Zlippo freest het voetbed in vele
kleuren.
Optie: voorslijpen met een loopzool.

Verkoop en distributie
Gerrie Verel, secretaresse
Laarakkerweg 14, 5061 JR Oisterwijk
Telefoon: 013 - 4684682
Mail: info@zlippo.nl

www.zlippo.nl

