
   Ideaal bij spierp
ijn ,  

           ru
gpijn , krampen  

  of gewoon heerlijk 

           ter
 ontspanning.

KERSEPITJE
Het originele 

kersenpitkussen



Classic
Kersepitje Classic is ideaal voor spierpijn, rugpijn, 
krampen of menstruatiepijn. Het kussen is ook 
ideaal om gewoon heerlijk te relaxen.

Afmeting : 27 x 27 cm
Artikelnummer : 210959
EAN- code : 5413975001531
AIP : €   8,76
Verkoopadviesprijs : € 13,95

Het Kersepitje is de eigentijdse versie van een eeuwenoude Zwitserse traditie.
Dit kussentje – gevuld met kersenpitten – warmt eenvoudig en snel op in bijvoorbeeld de 
magnetron. Het straalt een zalige, gelijkmatige warmte af en vormt zich naar het lichaam. Het is 
ideaal om te ontspannen en gezellig te genieten. Je kan het ook tegen je voeten leggen in bed, op 
je buik bij krampen of in je nek/rug als je wat gespannen bent.

Het Kersepitje 
•   Na opwarming wordt het Kersepitje nooit 

kouder dan de lichaamstemperatuur tenzij 
je het in de diepvriezer legt om nadien als 
koude-kompres te gebruiken.

•   Het Kersepitje is het originele 
kersenpitkussen

•   100% natuurlijk
•   Machine-wasbaar op 30°

Cervico
Kersepitje Cervico is ideaal voor nek- of 
schouderklachten. De compartimenten vormen zich 
flexibel rond je nek, en het kussen blijft goed zitten. Het 
Kersepitje is ook ideaal om gewoon heerlijk te relaxen.

Afmeting : 13 x 55 cm
Artikelnummer : 210960
EAN-code : 5413975001548
AIP : €  8,76
Verkoopadviesprijs : € 13,95

Dorso
Kersepitje Dorso is ideaal voor klachten in de 
onderrug of onderbuik, of bij menstruatieklachten. 
Het is een brede rugband met velcro, die je 
rond het lichaam kan bevestigen. Zo is het heel 
praktisch dat je beweeglijk bent, en je niet hoeft te 
gaan zitten of liggen.

Afmeting : 125 x 21 cm
Artikelnummer : 210962
EAN-code : 5413975001586
AIP : € 16,59
Verkoopadviesprijs : € 25,95

Picolo
Kersepitje Picolo is een kleiner model, ideaal om 
bijvoorbeeld een bedje of wieg voor te verwarmen. Het 
kussentje is ook perfect om gewoon heerlijk te relaxen.

Afmeting : 13 x 26 cm
Artikelnummer : 210961
EAN- code : 5413975001555
AIP : €  6,26
Verkoopadviesprijs : € 9,99

Jumbo
Kersepitje Jumbo is een groter model, en dan ook 
geschikt voor grote oppervlaktes van de rug of 
schouders. Zo kan je spierpijn verzachten, of je 
voorbereiden op een lekkere massage. Het kussen is 
ook ideaal om gewoon heerlijk te relaxen.

Afmeting : 26 x 55 cm
Artikelnummer : 211013
EAN- code : 5413975001562
AIP : € 15,75
Verkoopadviesprijs : € 22,99

Kersepitje
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Zet- en drukfouten voorbehouden. 


