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MoliCare® Premium  
pads en pants:  
Anatomisch perfect 
gevormd



!

*Bron: Concept Research, RC 2016 + 2017, PI Top 2 Box

De babyboomgeneratie bereikt inmiddels een levensfase, waarin incontinentie 
een punt van aandacht kan worden. 

Deze kritische afnemers stellen hoge eisen als het gaat om het behouden van 
de kwaliteit van hun leven. 

Zowel vrouwen als mannen zijn 
zeer te spreken over het nieuwe 
gender-assortiment*

Van alle gebruikers van 
inlegverbanden vindt: 

•  75 % van de mannen

•  62 % van de vrouwen

de genderspecifieke modellen 
aantrekkelijker en men zou deze  
kopen.*

Van alle gebruikers van   
broekjes vindt:

•  83 % van de mannen

•  74 % van de vrouwen

de genderspecifieke modellen 
aantrekkelijker en men zou deze  
kopen.*

Marktonderzoek toont aan dat zowel mannen als vrouwen 
liever incontinentieproducten met een anatomische 
pasvorm gebruiken dan unisex-producten.



“De nieuwe vorm van het broekje 
bevalt goed, evenals het design. Mijn 
favoriet is de kalmerende aloë vera 
voor mijn huid.” *

"Dit is de oplossing waar ik naar op 
zoek was." *

“Fijn dat het anti-leksysteem 
speciaal voor vrouwen ontworpen 
is.”*

“Ik vind de speciale bescherming 
rond de genitaliën prettig.” *

*Bron: Testimonials, RC, 2016 + 2017, Open Likes



Het nieuwe gender-
assortiment MoliCare® 
Premium pads en pants
Anatomisch gevormde inlegverbanden en 
broekjes voor licht tot matig urineverlies, bieden 
betrouwbare bescherming en houden de huid 
gezond.

MoliCare® Premium lady pad
voor zeer licht tot matig urineverlies

Zacht, ademend 
materiaal voor een 
gezonde huid

De zachte bovenlaag 
is behandeld met aloë 
vera

De absorberende kern uit drie lagen 
leidt vloeistof weg van het oppervlak, 
zodat de huid droog en gezond blijft



MoliCare® Premium lady pants
voor matig urineverlies

Door de lage taille en de 
pasvorm is het draagcomfort 
vergelijkbaar met dat van 
normaal ondergoed Zacht, ademend 

materiaal

Rondom bescherming door snelle 
absorptie, het anti-leksysteem en 
geurneutralisatie 

De zachte boven-
laag is behandeld 
met aloë vera

De absorberende kern uit drie lagen 
leidt vloeistof weg van het oppervlak, 
zodat de huid droog blijft



 

SOFT

* Geen pH-waarde van 5.5 bij 3 druppels

Het nieuwe gender- 
assortiment MoliCare® 
Premium pads en pants
Anatomisch gevormde inlegverbanden en 
broekjes speciaal voor mannen met licht tot matig 
urineverlies, bieden betrouwbare bescherming en 
houden de huid gezond. 

MoliCare® Premium MEN PAD
voor licht tot matig urineverlies 

MoliCare® Premium MEN PAD
voor zeer licht urineverlies

Zacht, ademend 
materiaal voor 
een gezonde 
huid

Anatomisch gevormde buidel voor 
zeer licht urineverlies

Op de mannelijke anatomie  
afgestemde V-vorm

Snelle absorptie en 
een anti-leksysteem 
voor maximale 
betrouwbaarheid

*



 

MoliCare® Premium MEN PANTS
voor matig urineverlies

Door de lage taille, 
de grijze kleurstelling 
en de pasvorm is 
het draagcomfort 
vergelijkbaar met dat 
van normaal ondergoed

Rondom bescherming 
door snelle absorptie, 
het anti-leksysteem en 
geurneutralisatie

Extra bescherming aan 
de voorkant, daar waar 
mannen deze nodig 
hebben



Het aantal druppels 
geeft het aborptie-  
vermogen weer

Licht Licht tot matig Matig

Pads Pads Pants
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Het MoliCare® pads- en pants-assortiment

Absorptieniveau Maat Aantal per 
zak  

Aantal per 
doos Apotheeknummer Artikelnummer 

0,5 druppels M 8 stuks 8 zakken 3708 005 915 867

0,5 druppels L 7 stuks 8 zakken 3708 013 915 868

0,7 druppels M 8 stuks 4 zakken 3708 021 915 877

0,7 druppels L 7 stuks 4 zakken 3708 039 915 870

Absorptieniveau Aantal per 
zak  

Aantal per 
doos Apotheeknummer Artikelnummer 

0.5 druppel 28 stuks 8 zakken 3698 966 168 131

0,1 druppel 14 stuks 12 zakken 3698 974  168 132

1.5 druppel 14 stuks 24 zakken 3698 982 168 624

0,2 druppels 14 stuks 18 zakken 3698 990 168 634

0,3 druppels 14 stuks 12 zakken 3699 006 168 644

3.5 druppels 14 stuks 12 zakken 3699 014 168 651

0,4 druppels 14 stuks 12 zakken 3699 022 168 682

4.5 druppels 14 stuks 12 zakken 3699 030 168 654

0,5 druppels 14 pieces 12 zakken 3699 048 168 670

MoliCare® Premium lady pants

MoliCare® Premium lady pad

Absorptieniveau Maat Aantal per 
zak  

Aantal per 
doos Apotheeknummer Artikelnummer 

0,5 druppels M 8 stuks 4 zakken 3708 047 915 817

0,5 druppels L 7 stuks 4 zakken 3708 054 915 818

0,7 druppels M 8 stuks 4 zakken 3708 062 915 827

0,7 druppels L 7 stuks 4 zakken 3708 070 915 828

Absorptieniveau Aantal per 
zak  

Aantal per 
doos Apotheeknummer Artikelnummer 

0,2 druppels 14 stuks 12 zakken 3698 925 168 600

0,3 druppels 14 stuks 8 zakken 3698 933 168 603

0,4 druppels 14 stuks 12 zakken 3698 941 168 705

0,5 druppels 14 stuks 12 zakken 3698 958 168 801

MoliCare® Premium MEN PANTS

MoliCare® Premium MEN PAD

Absorptieniveau Aantal per 
zak  

Aantal per 
doos Artikelnummer 

0,2 druppels 28 stuks 012 zakken 168 100

0,3 druppels 28 stuks 006 zakken 168 101

0,4 druppels 28 stuks 006 zakken 168 102

MoliCare® Pad



De voordelen die het nieuwe 
MoliCare® Premium gender-
assortiment pads en pants u 
biedt 

Houdt de 
huid gezond

Meer 
klanttevredenheid

Anatomisch perfect gevormd:
discretie, bescherming en comfort



Incontinentieproducten aangepast 
aan de gevoelige en belaste huid:

Evenwichtige pH
Het exclusieve absorptiekussen van MoliCare met revolutionaire curly fibers zorgt voor snelle 
vochtopname. Het behoudt de neutrale pH-waarde rond 5,5 en vermindert bacteriegroei. De 
hydrolipidenfilm blijft intact, waardoor minder snel huidirritatie ontstaat.  
*Specifiek in de mictiezone, daar deze rechtstreeks met de urine in aanraking komt.

Hoge huidtolerantie
De incontinentieproducten van HARTMANN zijn dermatologisch getest. 
Laboratoriumtesten hebben hun hypoallergene* eigenschappen op normale en zelfs zeer 
gevoelige huid aangetoond.
* Hypoallergeen: de materialen die werden gebruikt zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het risico op allergische reacties.

Comfort
De buitenste micro-ventilatielaag voelt ultrazacht en soepel aan als textiel en biedt 
daarom nog meer comfort. Dermatologisch getest. 
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Discretie
De specifieke superabsorberende moleculen vangen de urine snel op. 
De effecten van de productie van ammoniak verminderen hierdoor, waardoor de 
hydrolipidenfilm intact blijft (1,2). De superabsorberende moleculen neutraliseren de 
onaangename geur van ammoniak en verzekeren een maximale discretie.

(1) Pr. H.Smola – Presentatie : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86
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