
Kruiswoordpuzzel
 
► Vul het kruiswoordraadsel in. Met de letters in de  
gekleurde vakjes kan je het winnende woord vormen. 

een Pocket Comfort of  
Visco Comfort matras 

Zo doe je mee 
Surf naar www.thuiszorgwinkel.be/puzzel om online deel te nemen. Wie zich 
daar inschrijft op onze nieuwsbrief krijgt een extra kans voor de schiftingsvraag.

Of stuur je antwoord met je naam, e-mail en telefoonnummer, in een gefrankeer-
de omslag naar Thuiszorgwinkel: Puzzel, Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Het gevonden woord: ...............................................................................................

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers gaan er zijn voor deze wedstrijd tussen 
01/06/2019 en 07/08/2019? ........................................................................................

Naam: ........................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................

Puzzel
& WIN

Slapen als een roos doe je op een 
aangepaste matras. Op een matras 
met pocketveren voorkom je over-
matig zweten. Op traagschuim 
slaap je extra zacht. 

En de winnaar is ...
Marie-José van Nunen uit Edegem

Proficiat met  
je relaxzetel. 
Het antwoord was  
“nestkastje” en  
op de schiftingsvraag  
1523 deelnemers.
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VERTICAAL
Synoniem voor oorsuizen 
Letsels zonder zwelling behandel je best met ...
Onze ... incontinentiezorg start op 17 juni.
Een ... is gemaakt van zacht siliconemateriaal.
Krijg je incontinentiemateriaal thuisgeleverd via de ...
Breng een coldpack niet rechtstreeks in contact met je ...
Draag zorg voor je ... als je truckchauffeur bent.

HORIZONTAAL
Met een ... doe je een dutje zonder dat je hoofd wegzakt.
Een wasbaar incontinentiebroekje lijkt op een gewone ... 
Om een zwelling te stoppen kan je een ... aanleggen.
Alain gebruikt ... om zijn rolstoel te bedienen. 
Dit is de ... editie van ons TIZ Magazine. 
We steunden projecten in de strijd tegen ... 
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Blijf jezelf
1 op 3 vrouwen2 maakt het ooit mee: 
licht tot matig urineverlies door een 
zwakke blaas. Actieve vrouwen, net 
als jij. Toch wil jij je leven niet zomaar 
omgooien. En dat hoeft ook niet. 
Dankzij iD Light geniet je zorgeloos van 
de zomer!

Jij bent onze inspiratie 
Reken op iD Light Advanced. Deze 
generatie inlegkruisjes en verbanden 
is veilig, onzichtbaar en geïnspireerd 
op jouw levensstijl. Om jouw noden 
te begrijpen voerden wij maar liefst 
10 consumentenonderzoeken uit in 7 
landen bij meer dan 1.000 vrouwen3. 
Op basis hiervan ontwikkelden wij een 
dunner en discreter product met een 
maximale absorptie dat beantwoordt 
aan al jouw noden. Met iD Light leef 
je net zo zorgeloos als voorheen. Je 
voelt je altijd fris en vrij en toch perfect 
beschermd. Voor meer info, surf naar 
www.thuiszorgwinkel.be of ga naar 
jouw dichtstbijzijnde Thuiszorgwinkel.

Leef op jouw ritme 
dankzij iD Light

30% dunner

30% dunner

30% dunner

30% dunner

Aangepast aan 
jouw vormen

Superflexibel

Dubbele  
antilekrandjes

Tot 10u lang  
een fris gevoel1

Maximale absorptie

BON VOOR
GRATIS STAAL

1 studie februari 2016. data on file at Ontex 
² http://www.bladder-control.co.uk. 

³ marktonderzoek feb - nov 2016. data on file at Ontex. 

KIES JOUW PERFECTE iD LIGHT BESCHERMING
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