PRESS RELEASE
Van Manen hygieneproducten and LifeSense Group tekenen e-distributie
overeenkomst Carin in de Benelux
Eindhoven, The Netherlands – 25 May 2016
LifeSense Group B.V. en Van Manen Hygieneproducten presenteren hun e-distributie overeenkomst in de Benelux.
Carin is beschikbaar vanaf May 2016 via de website http://www.shop-van-manen-hygieneproducten.com/.
Valer Pop (CEO, LifeSense Group) en Irma van Manen (CEO, Van Manen Hygieneproducten) zijn verheugd over hun
samenwerking. Valer Pop: “Het is de eerste externe online webshop dat ons product opneemt in hun online aanbod.
Irma van Manen is een expert en pionier in het vakgebied en een van de eersten die de potentie hiervan in ziet voor
hun klanten”. Irma van Manen voegt hier aan toe dat zij al onder de indruk was: “Het beschermende en wasbare
ondergoed zag ik als alternatief voor het bestaande incontinentiemateriaal. Door Carin op te nemen in ons
assortiment kan ik mijn klanten ook een oplossing bieden voor hun problemen “
<einde persbericht>
Over Van Manen Hygieneproducten
Van Manen Hygiëneproducten is een onderneming gespecialiseerd in producten op het gebied van hygiëne en
persoonlijke verzorging. De producten bieden slimme en handige oplossingen voor thuis en op reis. Voor jong en oud.
Ons motto is "Voor een fris en verzorgd gevoel" en dat is wat wij jou en al onze klanten willen geven. Ons bedrijf heeft
een jarenlange ervaring in deze sector en beschikt over een uitgebreid netwerk van producenten in binnen- en
buitenland. We werken uitsluitend samen met gerenommeerde bedrijven die voldoen aan hoge eisen op het gebied
van kwaliteit, milieu en veiligheid.
Van Manen Hygieneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal
The Netherlands
E-mail : info@shop-van-manenhygieneproducten
Phone : 00 31 318 524 707

About Carin
Carin is draagbare technologie voor vrouwen met een verzwakte blaas. De unieke combinatie van de draagbare sensor
in het beschermende wasbare ondergoed en de training via de app helpt vrouwen om de blaas te controleren. Tijdens
de ontwikkeling van het product hebben wij samengewerkt met professionals. Carin is bij meer dan 100 vrouwen
getest. De ervaring van deze vrouwen heeft ons geholpen bij het maken van belangrijke beslissingen: zoals de vorm en
grootte van de sensor en waar deze het beste gedragen kan worden. Het design zorgt ervoor dat je amper merkt
dat je Carin draagt.

High Tech Campus 12 5656 AE Eindhoven | t +31 6 42680994
www.carinwear.com

Voor meer informatie over Carin: www.carinwear.com/nl
For information about Van Manen Hygieneproducten: http://www.shop-van-manen-hygieneproducten.com/
About LifeSense Group (EN)

LifeSense Group is founded in 2015 as a spin-off of the renowned R&D institute Holst Center/imec in Eindhoven, The
Netherlands and is located at the High Tech Campus in Eindhoven. Recently LifeSense Group opened an office in
Tokyo, Japan. The ambition of LifeSense Group is to connect women around the globe with wearable technology. Our
team continuously works to understand the situation of women and create solutions to help them improve their
health.

Dr. Valer Po, CEO LifeSense Group
Mobile: +31 (0)6 319 265 05
Email: valer.pop@lifesense-group.com
Address:
High Tech Campus 12, 5656 AE Eindhoven (The Netherlands).
www.lifesense-group.com / www.carinwear.com

Product

Carin voor gezonde bekkenbodemspieren

