
 De protheses van ANITA bestaan voor 100% uit siliconen, die 
met een folie van polyurethaan in vorm worden gebracht. Zowel 
siliconen als ook polyurethaan zijn samengesteld uit natuurlijke 
grondstoffen, bezitten een uitstekende huidverdraagzaamheid 
en zorgen voor een aangenaam draaggevoel. De borstprothe-
ses van ANITA lijken qua zachtheid en gewicht sterk op de 
eigen borst. 
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 De Anita care deelprotheses passen optimaal in de Anita 
prothesebeha‘s en badmode. Als enige producent ter wereld 
worden bij Anita care bijna alle producten in eigen fabrieken 
geproduceerd, perfect op elkaar afgestemd en aan intensieve 
kwaliteitscontroles onderworpen, om zeker te zijn dat wij u de 
best mogelijke oplossing bieden.  

 Verdere info over de ANITA badmode en zwemvormen vindt
u hier:  www.anita.com/carebeach

 made in Germany & Austria 

·   Voor het aanvullen van tekorten in het borstgebied
· Individueel in volume aanpasbaar
· Veelzijdig inzetbaar door speciale vormen
· Combinatie met microvezelachterkant zorgt voor een 

aangenaam huidklimaat en hoog draagcomfort
· Dun aflopende randen maken een zachte overgang 

naar de huid mogelijk 
·  Niet-operatieve oplossing voor een natuurlijk silhouet 

 Al onze ANITA deelprotheses worden in samenwerking met 
betroffen vrouwen ontwikkeld, uitvoerig getest en handmatig in 
onze eigen fabrieken in Oberbayern en oost Tirol vervaardigd. 
Aan het einde van het productieproces wordt iedere prothese 
grondig gecontroleerd. 

EMBRACE YOUR DIFFERENCES
 Deelprotheses van siliconen 

 Met Anita care deelprotheses en -schalen worden kleine volu-
meverschillen perfect gecompenseerd. Deelprotheses geven het 
silhouet de symmetrie die iedere vrouw wenst. Anita biedt 
hiervoor de perfecte oplossing, zodat vrouwen zich volledig 
op hun gemak voelen. Siliconenschalen in de verschillende 
vormen en deels in combinatie met een individueel opvulbare 
achterkant zorgen voor een zachte correctie van de borst, een 
natuurlijk verhulling van oneffenheden en een perfecte pasvorm. 
Zo worden tekorten en asymmetrieën onzichtbaar. 

 Wij nemen de
VERANTWOORDING 

EMBRACE
DIFFERENCES
YOUR

Anita cares.

www.anita.com/care
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S – SL* XS – XL* S – XXL*

one size
S – XXL*

1057X   1157X   1067X

1057X   1157X

 Multifunctionele schaalprothese 
 Aan beide kanten te gebruiken 
 Minder voorraad door dubbele maten *

 Multifunctionele schaalprothese 
 Aan beide kanten te gebruiken 
 Minder voorraad door dubbele maten *
 Dikkere schaal dan de 1057X 

 Siliconenschaal met dunne rand   voor een 
onzichtbare overgang naar de huid 

 Individueel opvulbaar met med. vlies en 
daarmee fl exibel aan te passen; universeel 
geschikt bij een grillig littekengebied,
verschillende tekorten en bij
gewichtsschommelingen 

 Ademende microvezel achterkant 
 voor een optimaal huidklimaat 

 Uitstekende balans van zeer 
oneffen littekengebied en meer 
volume in de onderborst bij 
grotere weefseltekorten 

 Individueel op te vullen 
met med. vlies 

 Ademende microvezel 
achterkant 

 Aan beide kanten te gebruiken 
 Geringe voorraad door éénheidsmaat 

 Dunne schaal om kleine 
tekorten te compenseren 

 Betrouwbare plaatsing op 
de huid door speciale folie 
met lichte hechtwerking 

 Bijzonder dun afl opende schalen-
rand voor een natuurlijke overgang 
naar de huid 

 Individueel op te vullen 
met med. vlies 

 Ademende microvezel 
achterkant 

 Overige artikelen en informatie vindt u onder: 
www.anita.com/breastcare

 Beluchting door ribben 

 Lichter (tot 20%) dan standaard 
siliconen; luchtig draaggevoel, in 
het bijzonder bij grotere maten 

 Volle onderborst voor meer 
compensatie bij minder weefsel 

 Gereduceerd oppervlak is optimaal geschikt 
voor beha‘s met een dieper decolleté 

 met cupafsluiters 

 met cupafsluiters en seamless 

 Ook als volledige prothese 1066X verkrijgbaar 
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 Aan beide kanten te gebruiken 
 Minder voorraad door dubbele maten *

  Aan beide kanten te gebruiken 
 Minder voorraad door dubbele maten *NEW

NEW

** XS S M L XL XXL SL

EUR 50/55 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 110/115

INT 00/0 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

France 65/70 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
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Equitex
1057X

VOLUME 1157X

Equitex

1046X

Sequitex

Sequitex
TRAPEZ 1045X

LITESHELL 1067X

Velvety

1067X

Style Orely 5782X

Style Lotta 5769X Style Lynn 5768X

Style Dalia 5751X
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