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Voetklachten en toch op  
slippers en sandalen lopen!

Hoe werkt het?

• U bezoekt uw podotherapeut
• U kiest het model
•  Alle modellen kunnen in ruim  

30 moderne kleuren. 
•  Uw podotherapeut maakt een  

podo therapeutisch verantwoord  
voetbed gebaseerd op het concept 
van uw inlays.

• Aangepast aan uw voetproblemen.
  Bij eelt, voorvoetklachten, hielspoor, 

knoktenen en beenlengteverschil 
biedt Zlippo een oplossing. Maar ook 
voor orthopedische problemen kan  
uw podotherapeut een Zlippo maken

•  Vergoeding is mogelijk. De meeste  
aanvullende ziektekostenverzekerin-
gen vergoeden een deel van de op 
maat gemaakte slipper of sandaal. 
Vraag uw podotherapeut om advies.



Let op bij het gebruik van  
het podoschoeisel

Een slipper is niet bedoeld om mee  
te rennen, de kans bestaat dat u hier-
door struikelt, blessures oploopt of dat 
het teenkoortje scheurt. Reparatie van 
podoschoeisel is in de meeste gevallen 
wel mogelijk.

Podoschoeisel geeft geen bescherming 
aan de voeten. De kans op letsel is 
daardoor groter. Het is dan ook af te 
raden om open schoenen of slippers te 
dragen wanneer u een gevoelsstoornis 
heeft.

Het voetbed van podoschoeisel is 
gemaakt van thermoplastisch materi-
aal, waardoor het voetbed niet tegen 
extreem hoge temperaturen kan. Laat 
uw Zlippo dan ook niet de hele dag in 
de zon of bij de verwarming liggen.

Behoud van uw 
podoslipper, slof of sandaal

Podoschoeisel wordt gemaakt als 
aanvullende therapie ter vervanging 
van uw zomer- of huisschoeisel. Uw 
voeten krijgen hiermee de nodige 
ondersteuning of correctie.

Garantie

Wanneer de lijm loslaat, 
wordt dit kosteloos voor u 
hersteld. Indien u binnen 
6 weken hinder van het 
voetbed of de pasvorm 
ondervindt, passen wij dit 
kosteloos aan. Bij overige 
reparaties na 6 weken en 
bij het vernieuwen van het 
afdek, wordt een consult in 
rekening gebracht.

Onderhoud

Zlippo adviseert om de schachten met 
een water en vuilafstotende spray te 
behandelen. Bijvoorbeeld Nanopro en 
Collonil.

Het voetbed en de schacht kunnen 
gereinigd worden met Shoeclean.
Glad leer kan met schoenpoets  
onder houden worden.Voor nubuckleer 
raden wij transparant leervet aan. Voor 
nubucklook is water- en vuilafstotende 
spray voldoende.

Wilt u uw Zlippo in een vochtige  
omgeving dragen, vraag uw  
podotherapeut om waterbestendig 
materiaal.


