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EEN ANDERE BLIK OP DE POSTOPERATIEVE 
LINGERIE

Voor EMBODY is een nieuw perspectief op de postoperatieve lingerie synoniem 
voor innovatie en durf.

Het omhelzen van alle lichaamsvormen als een tweede huid, het steun bieden aan 
vrouwen die verzwakt zijn door hun operatie, het met oplossingen komen om het 
comfort te verbeteren en het lichaam te verfraaien, dat is de uitdaging die EMBO-
DY met passie aangaat.

Gestart na twee jaar onderzoek en ontwikkeling met uitzonderlijke partners, 
kenmerkt het merk EMBODY zich door haar technische aspecten die het aanvra-
gen van een octrooi waardig waren: magnetische sluitingen, innovatieve stoffen 
die een perfecte steun bieden zonder te knellen, platte naden en vele mogelijkhe-
den om bij te stellen, gecombineerd met de Franse glamour.

Couture uitstraling door het gebruik van met aandacht geselecteerde stoffen 
zoals het kant van Leavers de Calais en borduurwerk, verfijning door de suntiele 
afwerking en voor al onze modellen respect voor de ambachtelijke Franse tech-
nieken zijn het geheim voor een onberispelijke kwaliteit.

Elk model is onderzocht en getest door chirurgen met hun patiënten.

Ook al zijn onze modellen speciaal ontworpen voor het postoperatieve gebruik, 
door hun modische uitstraling zullen ze vrouwen mooi blijven maken in hun da-
gelijks leven.
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INNOVATIE
& COMFORT
ONZE COMFORT-GEHEIMEN
De ongelooflijke know-how van EMBODY heeft ervoor gezorgd dat deze technologieën toegepast worden in alle haar 
producten, zowel de eenvoudigste als de meest luxueuze. Alle onze modellen zijn ontworpen om meteen na de operatie 
gedragen te worden. Sinds twee jaar heeft een klinische test, uitgevoerd op meer dan 100 patiënten, ons geholpen om een 
lijn van producten te ontwikkelen die perfect aansluiten op de vormen van het menselijk lichaam (diepte van decolleté, 
cupvorm, rugbreedte, schouderhoogte, breedte van de taille en de heupen, plooi bij de lies, knieholtes...).

ONZE TECHNISCHE GEHEIMEN
Multidimensionale elastische beweging van de stof die perfect steun geeft zonder te 
knellen. Evenwichtig en uniform op de huid, deze steun verhoogt het comfort,vermindert 
de pijn en beperkt het ontstaan van oedematous.

Ergonomische elasticiteit : de stabiliteit van de druk tot een uitbreiding van driemaal het 
oorspronkelijk lichaamsvolume biedt een ongeëvenaard comfort ondanks de grootte van 
het postoperatieve oedeem en van zijn afname gedurende de weken die volgen.

Bi-axiale evenwichtige tegendruk: de flexibiliteit in alle richtingen tegelijkertijd zorgt 
ervoor dat de stof aansluit op de rondingen van het lichaam waardoor een grote 
bewegingsvrijheid ontstaat.

Lineaire extensie voor een juiste druk.

Bijzonder luchtig en licht (160g/m2) : de huid kan makkelijk ademen en er is een goede 
evacuatie van litteken exsudaat.

Ultra resistent ((geen beschadiging na 50.000 cycli tijdens de Martindale test).

Bescherming UV UPF 50+ (standaard AS / NZS 4499).

Droogt snel

Bestendigd tegen chloor vooral bij patiënten met postoperatieve littekenverzorging met 
chloorderivaten (DAKIN, Chlorexidine...).
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 ONZE 
BIJSTELSYSTEMEN

Elk kledingstuk heeft 
verschillende systemen om een 

passende maat 
in te stellen (bandjes, 

schuifmagneten en zijsluitingen) 
en is dus geschikt 

voor elk lichaam. Ook kan de 
BEHA aangepast worden als er 
volumeveranderingen ontstaan 

tijdens de postoperatieve periode.

 ONZE 
MATERIALEN
Onze stretch, string &
frame of mesh Lycra®,
zijn materialen zijn 
innovatief, technisch,
licht en luchtig, en zeer 
geschikt
voor een directe 
postoperatieve 
reconstructie.

 BAND
De band is van zeer zacht 
materiaal gemaakt.
Het drukt aan de bovenkant 
van de borst en zorgt 
ervoor dat de prothese niet 
beweegt.

 BAND ONDER DE BORSTEN
Brede band, van drukkende stof gemaakt, direct op de 
littekens geplaatst. Deze druk-therapie voorkomt onder 
andere het ontstaan van hypertrofische littekens en verbeterd 
zodoende het werk van de chirurg. Vlakke of Engelse naden 
geven een optimaal comfort aan getraumatiseerde huiden.

 ONZE 
MAGNETISCHE 

SLUITINGEN
De geoctrooieerde magneten 

van EMBODY
zorgen voor een snelle, 

eenvoudige en
ergonomische sluiting en 

opening en geven een 
bijzonder goede steun. 

Een ware technologische 
doorbraak in vergelijking met 

de klassieke 
ritsen en hakken.

Medisch hulpmiddel - Gepatenteerd  
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Pur
Zwart setje met beige lijnen als details. 
Materiaal van hoge kwaliteit, zo licht als 
een tweede huid, uitstekend comfort.     
De hoge slip zorgt voor een modern 
silhouet met mooie rondingen.

Direct postoperatief.               
Herstelling, verhoging,        
vermindering, lifting van de borsten
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Chic Sport
Dankzij haar mesh Lycra® en haar passende vorm, biedt het 
model Chic Sport voldoende steun en een gerustellende dekking.                                
De rug en de decolleté zijn versierd door boorduurwerk en rode lijnen 
en geven het setje zowel een chique als een sportieve uitstraling.                  
De hoge slip gedecoreerd met kant heeft een modern silhouet met   
mooie rondingen dankzij haar bijzondere materiaal.

Direct postoperatief. Herstelling, verhoging, vermindering,                  
lifting van de borsten
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Glam
Strak en modern, het model Glam verrast door zijn prachtige 
zwemster-rug gemaakt van prachtig kant van Calais, strech en met 
hyper grafische dessins. De decolleté afgerond bij de hals, met langs 
de rand een zwart en licht transparant ruche. Het slipje met lage 
taille is van mesh gemaakt en wordt versierd aan de achterkant door 
een driehoek van hetzelfde kant.

Direct postoperatief. Herstelling, verhoging, vermindering, lifting 
van de borsten.
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Chic
Het model Chic vertegenwoordigt de perfecte 
combinatie tussen comfort en verfijning dankzij 
een mix van borduurwerk van Calais en stretch 
Lycra®. Samen creeëren ze een moderne 
uitstraling, waarbij rug en decolleté worden 
geflateerd door het spel tussen ondoorzichtige 
stof en opengewerkte luxe kant. Het hoge slipje 
is gemaakt van zacht en ondoorzichtig mesh 
aan de achterkant en zijden en van transparant 
borduurwerk aan de voorkant. Dit zorgt voor een 
subliem resultaat!

Direct postoperatief. Herstelling, verhoging, 
vermindering, lifting van de borsten.
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Luxe
Hart veroverend, het model Luxe staat voor het perfecte samenspel tussen 
comfort, steun en verfijning dankzij de mix van kant van Calais Leavers 
stretch en een high-tech materiaal. De shorty slip combineert buitengewoon 
goed het zwarte kant met geborduurde sterrenpatronen en de stof met het 
tweede huid-effect. Het heeft een glamoureuze uitstraling.

Direct postoperatief. Herstelling, verhoging, vermindering,                   
lifting van de borsten.
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Panty
De eerste verrassing van deze panty is de uitzonderlijke kwaliteit van de stof.Zijn 
revolutionaire elasticiteit biedt een uniforme en perfecte ondersteuning zonder    
enige echte knelling. Gemakkelijk aan te trekken en dicht te maken dankzij de 
magnetische band, waardoor een grote flexibiliteit en vrijheid van bewegingen 
ontstaat. Een hoog slipje gemaakt van hetzelfde materiaal wordt boven de panty 
gedragen. 

Direct postoperatief. Liposuctie: buik, bekken, heupen, dijen,
knieën, kuiten (twee beenlengtes)

Body
De coupe, de uitzonderlijke kwaliteit van de stof, de 
magnetische sluiting die verstelbaar is... u zult genieten door 
het grote comfort van deze body. Zijn revolutionaire elasticiteit 
biedt een zeer goede ondersteuning, zo zacht en luchtig dat 
u vergeet dat u hem draagt. De lijn onder de borsten geeft u 
de mogelijkheid om hem te combineren met de BEHA van uw 
keuze.

Directe post-operatief. Chirurgie en buik en heupen 
liposuctie 
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www.embody.paris
Tel : (+33) 2 28 43 10 65 -  Maandag-vrijdag 9 uur-16 uur 

contact@embody.paris

Snelle levering
Betaling in 3x zonder extra kosten

Em
bo

dy
 m

éd
ic

al
, R

CS
 N

an
te

s 
80

9 
08

5 
36

8,
 p

ho
to

s 
: B

er
tr

an
d 

Ja
cq

uo
t, 

cr
éa

tio
n 

M
ar

ve
lo

us
 a

ge
nc

y 


