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iD is een van de toonaangevende 
merken van de Ontex-groep, 
die gespecilialiseerd is in 
absorberende hygiëneproducten. 
Innovatie en technologie staan 
centraal bij Ontex om voor 
elke behoefte een professionele 
oplossing te kunnen bieden.

U KUNT OP 
ONS REKENEN

40 JAAR ERVARING 
Ontex is opgericht in 1979 en actief in meer dan 110 
landen. We bieden oplossingen voor de persoonlijke 
hygiëne van vrouwen, mannen en kinderen.

VOOR ELKE BEHOEFTE
EEN OPLOSSING
Bij alles wat we doen, staan onze klanten centraal. 
Om te kunnen beantwoorden aan de noden van 
onze gebruikers, hebben we een uitgebreid gamma 
professionele producten ontwikkeld.

EEN LUISTEREND OOR
We luisteren naar al onze klanten om hun specifi eke 
behoeften te begrijpen en putten hieruit inspiratie om 
producten op maat te maken die aan al deze eisen 
voldoen. 

DUURZAME ONTWIKKELING
Ontex draagt duurzame ontwikkeling steeds hoog in het 
vaandel en past al jarenlang concrete maatregelen toe 
om zijn impact op het milieu te verminderen.

Goedgekeurd 
door dermatologen

KIEZEN VOOR iD IS KIEZEN 
VOOR EEN DESKUNDIGE 
OPLOSSING

PROFESSIONEEL GAMMA
Om een oplossing te bieden voor alle noden, 
hebben we een uitgebreid gamma producten 
ontwikkeld.

ABSOLUTE DISCRETIE
Al onze producten zijn zodanig ontworpen dat 
ze zich aanpassen aan de morfologie van het 
lichaam waardoor discretie gegarandeerd is. 

COMFORTABEL & VEILIG
De gebruikte grondstoffen zijn zorgvuldig 
geselecteerd om maximaal comfort en 
optimale zekerheid te bieden. De natuurlijke 
vezels zijn PEFC gecertifi ceerd*. Onze 
producten zijn 100% ademend.

BESCHERMING VAN DE HUID
Al onze producten zijn goedgekeurd door 
dermatologen. 

*www.PEFC.org



ONZE 
PRODUCT 

UNIVERSUMS

Onzeproducten zijn ontwikkeld om aan 
alle behoeften te voldoen, van kleine 
ongemakjes tot incontinentie.

Wij helpen u graag bij het vinden van 
de juiste bescherming.

We hebben onze producten in drie 
universums verdeeld. Kies het universum 
dat bij uw behoeftes past en lees er alles 
over in onze brochures.

WAAR HEBT U LAST VAN?

Weet u niet welke bescherming 
u moet kiezen? WE HELPEN U  
GRAAG DE JUISTE KEUZE  
TE MAKEN.

Onze aanbeveling:  
onze brochure over 

KLEINE ONGEMAKJES.

Onze aanbeveling:  
de brochure over  

EEN ZWAKKE BLAAS.

Onze aanbeveling: 
deze brochure over 
INCONTINENTIE.

'Ik heb licht urineverlies.  
Ik verlies soms enkele 
druppeltjes, vooral wanneer 
ik lach of hoest.'

KLEINE ONGEMAKJES?

'Ik heb soms licht 
urineverlies en af en toe 
ongelukjes omdat ik niet 
snel genoeg bij het toilet 
ben.'

'Ik kan vaak mijn blaas 
niet onder controle 
houden. Ik kom regelmatig 
te laat op het toilet en heb 
's nachts soms last van 
ongelukjes.'

'Ik zorg voor een 
persoon die geen 
controle meer heeft over 
zijn/haar blaas. Hij/zij is 
volledig incontinent.'

ZWAKKE BLAAS?

BEPERKT OF VOLLEDIG VERLIES VAN CONTROLE OVER DE BLAAS?



Uw liefde en betrokkenheid zijn volledig 
gericht op uw naaste. Incontinentie komt 
overigens vaker voor bij personen met de 
volgende medische problemen:

INCONTINENTIE

DE SYMPTOMEN 
HERKENNEN

HET PROBLEEM 
AANPAKKEN

Incontinentie betekent volledig of 
bijna volledig verlies van controle 
over de blaas. Incontinentie komt niet 
alleen voor bij oudere personen of 
personen met een handicap, maar 
deze twee groepen lopen wel het 
meeste risico.

U hebt misschien gemerkt dat een 
vriend of familielid symptomen van 
incontinentie vertoont, maar u voelt 
zich wat ongemakkelijk en weet 
niet goed wat u moet doen. Ga om 
te beginnen vooral pragmatisch te 
werk en laat u bijstaan door een arts 
of een zorgverlener met verstand 
van incontinentie. U zult zich minder 
onzeker voelen wanneer u het 
probleem begrijpt en weet hoe u 
moet handelen. Uw dierbare zal 
zich gerustgesteld voelen dat hij of 
zij geholpen kan worden.

Over incontinentie praten met uw dierbare is 
niet gemakkelijk. Als het gesprek in een goede 
en respectvolle sfeer verloopt, kunt u uw zorgen 
uiten en het voor beide partijen gemakkelijker 
maken. Neem de tijd om een positieve sfeer 
te creëren en probeer u voor te stellen hoe u 
zelf behandeld zou willen worden. Probeer het 
gesprek op gang te brengen met een van de 
volgende vragen:

ALZHEIMER

ARTRITIS

DEMENTIE

DIABETES

HOGE BLOEDDRUK

SLAPELOOSHEID

ZWAARLIJVIGHEID

DE ZIEKTE VAN 
PARKINSON

STOORNISSEN 
IN HET CENTRALE 
ZENUWSTELSEL

INFECTIE AAN DE 
URINEWEGEN

•  Vind je het soms moeilijk om naar het 
toilet te gaan?

•  Moet je vaker dan om de twee uur 
naar het toilet?

•  Moet je 's nachts vaker dan één keer 
naar het toilet? Gebeurt dat elke 
nacht? Ben je op tijd op het toilet?

•  Draag je soms incontinentieverband 
om urinevlekjes op je kleding te 
voorkomen?



ZORGEN VOOR  
EEN PERSOON  

MET URINE-
INCONTINENTIE

Het is belangrijk om te weten dat er meerdere 
manieren zijn om incontinentie te voorkomen, 
te verbeteren en onder controle te houden. Voor 
een incontinent persoon zorgen is niet altijd 
gemakkelijk. Tegenwoordig zijn er echter veel 
oplossingen die zorgen dat dit geen last wordt 
voor de mantelzorger.

Eerst moet u uw naaste aanmoedigen advies te 
vragen aan een arts of zorgverlener met verstand 
van incontinentie. Als mantelzorger moet u zich 
informeren over de beschikbare oplossingen en 
idealiter mogelijke behandelingen bespreken 
met een arts of continentieverpleegkundige. Dat 
kan helpen de symptomen van incontinentie 
te herkennen en te begrijpen hoe u uw naaste 
in deze nieuwe fase van zijn/haar leven kunt 
begeleiden en ondersteunen.

Veel mensen houden hun urineverlies geheim 
voor vrienden en familie omdat ze zich 
te erg schamen om erover te praten. Veel 
mensen denken dat incontinentie van nature 
hoort bij het verouderingsproces. Ze weten 
niet dat hier behandelingen voor bestaan 
en denken dat ze er maar mee moeten leren 
leven.

•  U bent er om uw naaste/familielid te steunen. 
Probeer rustig en positief te blijven, ook al is 
dat soms gemakkelijker gezegd dan gedaan! 
Voorkom ruzie en verwijten en probeer een 
vertrouwensrelatie op te bouwen.

•  Behandel uw naaste/familielid respectvol. Het 
is belangrijk om zijn/haar wensen na te leven. 
Dwing hem/haar dus niet om iets tegen zijn/
haar zin te doen. 

•  Als uw geduld op is, tel dan in stilte tot vijf voor 
u weer iets zegt. Onderschat ondertussen de 
emotionele impact niet van de situatie waarin uw 
naaste/familielid zich bevindt. 

•  Vertrouw op de incontinentieadviseur. Hij/zij 
heeft verstand van zaken en wil ook het beste 
voor uw naaste/familielid.

Zorgen voor een  
FAMILIELID OF NAASTE

Samen met een ZORGVERLENER

Als u voor een naaste of familielid zorgt, 
moet u zich bewust zijn van deze gevoelens 
en de vertrouwelijke aard van het probleem 
respecteren. Anderzijds kunt u zich soms 
gepasseerd of geïrriteerd voelen door de 
persoon waar u voor zorgt en zijn/haar 
gedrag. Hieronder enkele tips om de zorg 
onder de best mogelijke omstandigheden te 
laten verlopen:



HUIDVERZORGING

Goede huidverzorging is van cruciaal 
belang voor incontinente personen en hun 
mantelzorgers. Urine en ontlasting kunnen 
de huid namelijk beschadigen en rode 
plekjes, irritatie en pijn veroorzaken. Dit 
onaangename en pijnlijke gevoel kan weer 
leiden tot sociaal isolement.

Door urinedruppeltjes of fecale incontinentie 
kan het huidoppervlak gaan ontsteken 
waardoor rode plekjes, pijn, jeuk, een 
droge huid, afschilfering of irritatie 
ontstaan. De huid van mensen met 
incontinentie kan daarom gemakkelijk 
beschadigd raken.

•  Door uw hulp voelt de persoon voor wie u 
zorgt, zich veilig omdat die vertrouwen heeft in 
uw zorg. Beide partijen voelen zich hierdoor 
beter.

•  Zorg goed voor uzelf. Het is vaak vermoeiend 
en stressvol om voor iemand te zorgen. 
Wanneer u goed voor uzelf zorgt, kunt u ook 
beter voor uw naaste/familielid zorgen. Stel een 
tijdschema op en probeer dat zo goed mogelijk 
na te leven!

•  Vraag hulp. Praat over de situatie met uw 
incontinentieadviseur. Hij/zij zal u duidelijke 
richtlijnen geven over alle aspecten van de zorg 
die u verleent.

Samen met een NAASTE/FAMILIELID

PRAKTISCHE TIPS

De volgende tips kunnen nuttig zijn om de huid 
van incontinente personen gezond te houden:

•  Reinig en droog de huid grondig. 

•  Gebruik producten met alcohol of 
ontsmettingsmiddelen niet rechtstreeks op de 
huid omdat die de huid kunnen uitdrogen.

•  Gebruik geen vochtinbrengende crèmes met 
parfum, vooral niet als de persoon last heeft van 
allergieën of een gevoelige huid, rode vlekjes 
of schrammen.

•  Vervang het incontinentieproduct regelmatig om 
de huid droog te houden.

•  Was de huid minstens twee keer per dag, bij 
voorkeur met een reinigingsmiddel zonder zeep 
of met een zeepvervanger.

Ontdek onze vijf  
productcategorieën en VIND  
DE PERFECTE OPLOSSING:

form

belt



iD Form Extra Plus
formaat: long

iD Form Maxi
formaat: extra long

•  iD Form Maxi is UITERMATE GESCHIKT 
VOOR GEBRUIK 'S NACHTS.

iD Form Super
formaat: long

iD Form Extra
formaat: long

100% ADEMEND

Fast Absorption
Instant Dryness

ODOUR CO
N

TR
O

L

Cotton feel

100%
ademend

Snelle absorptie/
Instant droog 

gevoel
Antilekrandjes

Dubbele vocht-
indicator

BESCHERMING 
VOOR MANNEN 

EN VROUWEN

Dit gamma anatomische verbanden 
beschermt u bij matig tot zwaar 
urineverlies. Dankzij het hoge 
absorptievermogen blijft uw huid 
urenlang droog en wordt ze dus 
beter beschermd.

Dit verband is bijzonder 
comfortabel, zelfs met 
nauwaansluitend ondergoed, en 
zorgt dat u gemakkelijk zelfstandig 
naar het toilet kunt gaan.

Voor een optimale werking moet 
u ervoor zorgen dat het product 
de vorm van een gootje heeft 
aangenomen voordat u het in uw 
ondergoed of iD Care Net Pants 
fi xatiebroekje legt.

form

Fast Absorption
Instant Dryness

ODOUR CO
N

TR
O

L

Cotton feel



EEN NIEUWE 
GENERATIE 

ABSORBERENDE 
BROEKJES VOOR 

VROUWEN

Een gloednieuw concept van 
aborberende optrekbroekjes, 
speciaal ontworpen voor vrouwen, 
met het design en de pasvorm van 
echt ondergoed. De broekjes zijn 
gemaakt van volledig elastisch 
materiaal wat zorgt voor een 
perfecte pasvorm, de hele dag 
door.

Net als klassiek ondergoed 
zijn de broekjes eenvoudig te 
gebruiken en dankzij de lage 
taille combineren ze comfort 
en discretie. De absorberende 
broekjes passen zich perfect aan 
de vorm van uw lichaam aan en 
zijn onzichtbaar onder uw kledij. 

iD Intime Super
maten: M-L

DRYWEAR-
TECHNOLOGIE

 Dry -wear
P

E
R

F
ECTE PASVORM

MAXIMALE BESCHERMING

De nieuwe generatie absorberende broekjes 
voor vrouwen is net zo effectief als traditionele 

bescherming, maar dankzij de nieuwe DryWear-
technologie veel discreter en comfortabeler. 

Daarom kan het product tot acht keer zijn eigen 
gewicht absorberen en toch zijn oorspronkelijke 

vorm en fl exibiliteit behouden. 



 BROEKJES 
VOOR 

MANNEN EN 
VROUWEN

Een gamma absorberende 
optrekbroekjes voor mannen en 
vrouwen waarmee u autonoom kunt 
blijven. De ideale oplossing bij matig 
urineverlies. 

De perfecte combinatie van 
katoenzacht comfort en maximaal 
absorptievermogen. Deze 
gebruiksvriendelijke en discrete 
broekjes zijn vooral geschikt als u een 
hoge taille verkiest.

Het iD Pants assortiment biedt een 
volledige bescherming van de huid 
dankzij: 
1. snelle absorptie en een instant 

droog gevoel
2. 100% ademend 

3.  een toplaag die natuurlijke 
ingrediënten bevat

   om uw huid te beschermen.

•  OM 'S NACHTS ZORGELOOS TE KUNNEN 
SLAPEN, bieden iD Pants MAXI (verkrijgbaar 
in twee maten, M en L) tot 10 uur lang 
bescherming zonder lekkages. De perfecte 
oplossing voor een heerlijke nachtrust.

•  HET RESULTAAT? 98% van de deelnemers 
bevestigt dat de huid beschermd blijft na het 
broekje de hele nacht te hebben gedragen.*

iD Pants Super 
maten: M-L-XL-XXL

iD Pants Maxi
maten: M-L-XL

*  Bron: consumententest van 09/2020 door 'Sense Test' gedurende één nacht
bij 100 mensen in Portugal

100% ADEMEND

COMPLETE

 Fast Absorption
Instant Dryness

SKIN PROTECTION

ODOUR CONTR
O

L

Snelle absorptie/
Instant droog 

gevoel

Antilekrandjes

100% ademend

Speciaal 
ontwikkelde 
toplaag met 
natuurlijke 

ingrediënten

Dry
Feeling

UP TO

10h



GORDELVERBAND 
VOOR MANNEN 
EN VROUWEN

Dit verband is voorzien van een 
gordel en is gemakkelijk aan en uit 
te trekken. Bedoeld voor personen 
met matige tot zware incontinentie.

Het gordelsysteem maakt het 
gemakkelijk om het verband 
zelfstandig te gebruiken. 

Bij mensen die minder mobiel zijn 
en/of hulp nodig hebben, zorgt de 
gordel voor gebruiksgemak voor 
de verzorger.

Om het openen van de gordel 
te vergemakkelijken, werd bij de 
maten M en L de openingsinstructie 
geprint op de gordel.

belt

Easy to open
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Easy to fi t

iD Belt Super
maten: S-M-L-XL

iD Belt Plus
maten: S-M-L-XL

iD Belt Maxi
maten: S-M-L-XL

iD Belt Maxi Plus
maten: M-L

•  Aanbevolen VOOR PERSONEN DIE NOG 
ZELFSTANDIG NAAR HET TOILET KUNNEN 
GAAN.

100% ADEMEND

O
D

O
UR

 CONTROL

100% ademend

Voelt aan als 
katoenAntilekrandjes

Dubbele 
vochtindicator

Easy to open

ANTI
LEAKAGE
PROTECTION

Fast Absorption
Instant Dryness Easy to fi t



Ons ruime assortiment kleefl uiers is 
een effi ciënte oplossing bij matig tot 
zwaar urineverlies. 

De hoge absorptiegraad zorgt samen 
met de antilekrandjes voor een 
volledige bescherming en optimaal 
comfort.

Dit type bescherming past zich aan 
alle situatie aan, het maakt niet uit of 
de persoon mobiel of bedlegerig is.

Dankzij de klevers kan de 
bescherming worden aangepast aan 
de morfologie en de situatie van de 
incontinente persoon. 

KLEEFLUIERS 
VOOR 

MANNEN EN 
VROUWEN

100% ADEMEND

Odour control

Snelle absorptie/
Instant droog gevoel

Voelt aan als 
katoenDubbele 

vochtindicator

Antilekrandjes

*

* Comfortabel en veilig

iD Slip Extra Plus
maten: S-M-L-XL

iD Slip Maxi
maten: S-M-L-XL

iD Slip Maxi Prime
maten: M-L

iD Slip Plus
maten: S-M-L-XL

iD Slip Super
maten: XS-S-M-L-XL-XXL



1  Nadat u het verband uit het zakje hebt 
gehaald, vouw het eerst open. Vervolgens 
vouwt u het verband in de lengte dubbel 
zodat het de vorm van een gootje/kommetje 
krijgt. Daarmee zorgt u voor optimale 
werking van de antilekrandjes. 

2  Als het verband een vochtindicator heeft, 
hoeft u er niet in te kijken om de verzadiging 
van het product te controleren. Met een 
vochtindicator kunt u aan de buitenkant zien 
wanneer u het product moet vervangen. 
Het gele streepje wordt geleidelijk aan 
steeds blauwer van kleur. Als het streepje 
helemaal blauw is, moet het product worden 
vervangen. 

3  Om doeltreffend te zijn, moet het 
verband de juiste maat hebben. Een te groot 
verband zit niet strak genoeg waardoor 
er lekkages kunnen ontstaan. We raden u 
daarom aan te letten op de taillematen die 
op de verpakking staan.

ENKELE 
SIMPELE TIPS 

OM DE ID-
PRODUCTEN 

GOED TE 
GEBRUIKEN

AANVULLENDE
PRODUCTEN



Het materiaal van iD Care Net Pants 
is zo ontworpen dat het comfortabel 
zit en zeer elastisch is. Zo blijft de 
incontinentiebescherming op zijn 
plaats, wordt lekkage voorkomen en 
kunt u zich volledig vrij bewegen. 
Om drukpunten op de heupen te 
vermijden, hebben iD Care Net 
Pants fi xatiebroekjes geen naden. 

iD Care Net Pants 
Comfort Super
maten:
S-M-L-XL-XXL-XXXL



Onderleggers bedoeld om uw 
meubilair te beschermen. De 
latexvrije en dermatologisch geteste 
bescherming met honingraatstructuur, 
optimaliseert de vloeistofspreiding en 
zorgt voor maximale absorptie.

iD Expert Protect is een ander type 
onderlegger dat verkrijgbaar is in 
meerdere formaten. De gewafelde 
absorptiezone zorgt voor ideale 
bescherming. Dit assortiment 
omvat ook onderleggers met een 
instopstrook.

iD Expert Protect Plus 
maten:
40 x 60 cm

iD Expert Protect Super
maten:
40 x 60 cm 
90 x 180 cm

iD Protect Super
maten: 
60 x 60 cm
60 x 90 cm

iD Protect Plus
maten: 
60 x 60 cm
60 x 90 cm



AANBEVOLEN
OEFENINGEN

6 aanpassingen van uw 
voedingspatroon om urineproblemen 
onder controle te krijgen:

DRINK VOLDOENDE
Zorg dat u genoeg water drinkt. Als 
u niet genoeg water drinkt, kan uw 
urine te geconcentreerd worden en 
de blaas irriteren. 

DRINK ALCOHOL MET MATE
Alcohol verstoort de boodschappen 
die de hersenen naar de blaas 
sturen. De blaas weet niet meer 
wanneer die de urine moet 
vasthouden of mag lozen.

VERMIJD KOOLZUURHOUDENDE 
DRANKEN
Het koolzuurgas in deze dranken kan 
een gevoelige blaas irriteren en de 
behoefte om te plassen versterken.

VERMIJD CAFEÏNE
Cafeïne zorgt dat u vaker naar het 
toilet moet. Vermijd frisdranken, thee, 
chocolademelk en koffie.

GEKRUID VOEDSEL
Vermijd sterk gekruid voedsel als u 
een hyperactieve blaas hebt. Deze 
voedingsmiddelen kunnen uw blaas 
namelijk irriteren. 

VERMIJD ZURE VOEDINGSMIDDELEN
Citrusvruchten en fruitsap met 
tropische vruchten zoals sinaasappel 
en ananas zijn erg zuur en kunnen 
uw blaas irriteren. Deze kunnen ook 
zorgen dat u vaker naar het toilet 
moet.

HET BELANG VAN EEN GEZOND 
VOEDINGSPATROON: AANGEPASTE 
VOEDING & INNAME VLOEISTOFFEN

Gezond-
heidsbalans

Fruit en 
groenten

Zetmeel

Vlees, vis, 
eieren, bonen

Melk en 
melkproducten

Vet- en 
suikerrijke 
producten

30%

30%

12%

12%

6%



ANATOMISCH INLEGVERBAND
Dit incontinentieverband is perfect voor matig tot 
zwaar urineverlies. Deze producten hebben een 
hoog absorptievermogen en zijn verkrijgbaar in 
drie formaten.

TIP voor  
optimaal gebruik!

Om het op zijn plaats te 
houden, draag dit product 

altijd met een ondersteunend 
broekje of kies voor 

nauwsluitend ondergoed. 
Denk eraan het 
verband iets te 

buigen zodat de 
antilekrandjes omhoog 

komen en druppeltjes 
worden tegengehouden.

WEGWERPBROEKJES

Onze 
wegwerpbroekjes 
zijn de perfecte 
oplossing bij matig 
urineverlies.

TIP voor optimaal 
gebruik!
Zoals elk ander ondergoed kunt 
u de wegwerpbroekjes gemakkelijk 
aan- en uittrekken. De broekjes 
hebben een elastische tailleband en 
een zacht laagje aan de buitenkant 
waardoor ze comfortabel en discreet 
aanvoelen.

Aanbrengen in 4 STAPPEN

Aantrekken in 4 STAPPEN

 
ONZE TIPS VOOR 

DE ALLERBESTE 
BESCHERMING

1

1

3

3

2

2

4

4



SLIP

De iD Slip-producten zijn een 
efficiënte oplossing bij matig tot 
zwaar urineverlies. Ze hebben 
een hoog absorptievermogen 
en zijn in meerdere maten 
verkrijgbaar. 

TIP voor optimaal gebruik!
Kies de juiste maat door de 
tailleomtrek van de drager te 
meten. Probeer nooit om de maat 
te raden. Onthoud dat groter niet 
per se beter is! Kies vervolgens 
de juiste absorptiegraad.

GORDELVERBAND

Dit verband is een alles-in-een 
bescherming met gordel. Het 
verband is bedoeld voor actieve 
en zelfstandige personen met 
matig tot zwaar urineverlies.

Aanbrengen in 3 STAPPEN!

Aanbrengen in 4 STAPPEN

1

1

3

3

2

2

4



Zorg voor een gezonde huid met ons 
assortiment huidverzorgingsproducten.

Een speciaal voor de 
gevoelige huid samengesteld 
DERMATOLOGISCH GETEST 

assortiment.

Deze parabeenvrije huidverzorgingslijn 
is perfect voor dagelijks gebruik.

Ontdek onze 
verzorgingsroutine 

in 3 stappen

BESCHERMENHYDRATERENREINIGEN

VERZORGINGS-
PRODUCTEN



VOCHTINBRENGENDE CRÈME
Speciaal voor de gevoelige huid. 
Voedt en voorkomt een droge huid.

REINIGINGSMELK 
Reinigende melk die voorkomt dat 
de huid uitdroogt. Zonder alcohol 
en zonder zeep. Bevat bestanddelen 
om de huid te hydrateren. Wordt 
gebruikt zonder water.

VOCHTIGE DOEKJES
Deze zijdezachte doekjes reinigen en 
voeden de gevoelige huid. De doekjes 
zijn geïmpregneerd met een licht 
geparfumeerde melkachtige lotion 
welke de huid zacht houdt en verfrist. 
De vochtige doekjes kunnen over het 
ganse lichaam gebruikt worden en be-
vatten kamille-extract om huidirritaties 
te verzachten.

HYDRATEREN

REINIGEN

REINIGENDE GEL VOOR LICHAAM 
EN HAAR
Voedende wasgel die de huid en het 
haar in alle zachtheid reinigt met een 
zacht en delicaat parfum.

BESCHERMENDE CRÈME
Met zinkoxide en panthenol 
om roodheid te voorkomen en 
te kalmeren. Een dun laagje 
aanbrengen op de huid.

VOCHTIGE WASHANDJES
Een effi ciënt alternatief voor 
reinigen met water en zeep. pH-
neutraal en hypo-allergeen. Kan 
opgewarmd worden in de microgolf 
voor een aangenaam gevoel.

REINIGENDE MOUSSE
Uitermate geschikt voor een snelle 
en effi ciënte hygiëne, zelfs zonder 
water. Het respecteert de hydrolipi-
dische balans van de huid en dankzij 
de delicate formule met panthenol en 
kamille voorkomt het roodhuid en ir-
ritatie. Het verwijdert alle organische 
resten op de stuit en bezorgt de huid 
een aangenaam en fris gevoel.

BESCHERMEN
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HET JUISTE 
PRODUCT KIEZEN

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het 
iD-assortiment om u te helpen in uw zoektocht naar het 
product dat het beste bij u past. Voor mannen, vrouwen 
en welke behoefte dan ook. In de tabel ziet u afhanke-
lijk van de ernst van uw urineverlies, welk verband het 
meest geschikt is.
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Ontex BV - Genthof 5 -  
9255 Buggenhout - België 

+32 52 399 499

ONZICHTBARE OPLOSSINGEN

VOOR EEN ZICHTBAAR VERSCHIL

Meer informatie over onze producten
en tips vindt u op: 

https://www.id-direct.com/blog/nl/
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