
Nieuwegein, 29 september 2016 Vrou-
wen met of herstellend van borst-
kanker zijn woensdag 12 oktober 
a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur 
van harte welkom op de Verwen-
dag bij KMI Mammacare. Tijdens 
deze verwendag kunnen vrouwen 
gratis genieten van een voetreflex-
massage, een handmassage, een 
schoonheidsbehandeling, een pe-
dicurebehandeling, nagels lakken 
of een handpacking. Ook wordt 
make-upadvies gegeven en kun-
nen bezoekers kennismaken met 
de nieuwste najaarslingerie. KMI 
Mammacare organiseert deze gra-
tis verwendag om vrouwen met 
borstkanker een extra steuntje in 
de rug te geven. KMI Mammaca-
re viert bovendien een jubileum, 
want het is dit jaar de 5e maal dat 
KMI Mammacare deze dag orga-
niseert. Geïnteresseerden bellen 
naar 030 – 6032971 om een gratis 
ontspansessie bij KMI Mammaca-
re te boeken. 

Kosteloos genieten
Voor het team van KMI Mammaca-
re zijn vrouwen met of herstellend 
van borstkanker bijzondere vrou-
wen die wat extra’s verdienen. 
‘Daarom is KMI in 2012 begonnen 
met een jaarlijkse verwendag, die 
altijd zeer druk bezocht is’, aldus 
Mireille Korst van KMI Mammaca-
re. ‘De verwenbehandelingen wor-

den kosteloos door partners van 
KMI uitgevoerd. Dit jaar zijn dat 
Angel Foot, Ramona by Beauty, 
Kleurrijk Massage, Voetverzorging 
Tineke de Beer, Puuur Schoonheid 
en Massage bij Kanker. Daarnaast 
zijn er stands met accessoires, zo-
als Kralen & Zo, en verzorgt He-
melse Hang Op voor een gezonde 
snack. ‘

Tijdens de Verwendag op 12 ok-
tober kunnen de bezoekers gelijk 
kennismaken met de nieuwste na-
jaarslingerie voor borstprotheses, 
evenals sport- en nachtkleding 
voor dames met een borstprothese. 
Vooral de kleuren blauw en taupe 
zijn dit najaar hot in de lingerie. 
Geïnteresseerden worden geadvi-
seerd niet te lang te wachten met 
het boeken van een ontspansessie, 
want ervaring leert dat de Verwen-
dag snel vol is. 

Over KMI Mammacare
KMI Mammacare, onderdeel van 
KMI Home Care en gevestigd te-
genover het Antonius Ziekenhuis 
in Nieuwegein, is een speciaalzaak 
in borstprotheses, protheselingerie 
en –badkleding. KMI Mamma-
care is SEMH gecertificeerd, wat 
inhoudt dat KMI contracten heeft 
met alle verzekeraars. De winkel 
van KMI Mammacare, KMI Home 
Care en het centrum voor huidthe-

rapie zijn op werkdagen geopend 
van 09.00 tot 17.30 uur.
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Tijdens de Verwendag van KMI op 
12 oktober kunnen de bezoekers ook 
kennismaken met de nieuwste najaars-
collectie van protheselingerie.
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