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KMI staat niet stil. Het bedrijf ontwikkelt, 
 vernieuwt en breidt uit. KMI Mammacare 
 lanceert op 1 oktober zijn webshop: 
www.kmimammacare.nl. Hier kunnen vrouwen 
met een borstprothese terecht voor het uitge-
breide assortiment lingerie en badmode.

Daarnaast opent KMI op 1 oktober een huidtherapie-
praktijk. Alberta van der Kuip en Yvonne Vos, de huidthe-
rapeutes van KMI, bieden diverse behandelingen aan. Zij 
verzorgen onder andere oedeemtherapie. Deze therapie 
is erop gericht oedeem te verminderen en het overtollige 
vocht te verwijderen. Daarnaast kan er een therapeuti-
sche elastische arm- of beenkous worden aangemeten. 
Die geeft tegendruk aan het vocht in de ledematen en 
zorgt er tevens voor dat het verkregen resultaat van de 
oedeemtherapie behouden wordt. 
De declaratie van arm-/ beenkousen kan rechtstreeks 
door KMI Mammacare worden verzorgd.

Opening huidtherapiepraktijk KMI Mammacare

Drie disciplines onder één dak

Totaalpakket rond borstprotheses
Door de komst van de webshop en de uitbreiding van 
de huidtherapie levert KMI Mammacare een totaalpakket 
voor vrouwen met een borstprothese. KMI Mammacare 
is dé speciaalzaak voor vrouwen met een borstprothese. 
KMI is SEMH-gecertificeerd. Hierdoor kunnen borstpro-
theses rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd 
worden. Daarnaast is er voor elke vrouw een geschikte 
beha of passende badmode te vinden, omdat er een 
uitgebreid assortiment is met diverse merken en maten.

Op 1 oktober bent u van 10.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de 
opening van de praktijk. U kunt kennismaken met 
de huidtherapeutes en krijgt gratis een behandel-
advies. Daarnaast is er, speciaal voor vrouwen met 
een borstprothese, een verwendag. Er worden die 
dag onder andere nagels gelakt, er is een masseur 
aanwezig en u kunt een mini-facial ondergaan.  
Ook krijgt u een goodiebag mee naar huis. 
Aanmelden kan via info@kmi.nl of door te bellen met 
030-6032971.

Open dag
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Stippen-beha van Anita

Alberta en Yvonne

Voor elke vrouw 
is er een geschikte 
beha of passende 
badmode te 
vinden


