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Één op de veertien mensen lijdt aan diabetes
Daarmee is het één van de meest voorkomende chronische 
ziekten in ons land. Diabetes heeft een enorme impact op 
het leven van patiënten. Zij moeten continue plannen, meten 
en nadenken over wat ze eten. Daarnaast heerst er helaas 
nog altijd een taboe op het gebruiken van medicatie in het 
openbaar. Dit gaat vaak ten koste van de therapietrouw. 
 
Diabetespatiënten hebben naast hun reguliere 
accessoires ook hun pennen, naalden en andere 
diabetesbenodigdheden die zij altijd bij zich moeten dragen. 
Met de Clutch&Care diabetestasjes hebben vrouwen al hun 
diabetesbenodigdheden zorgvuldig bij de hand en daarnaast 
een elegant fashion item. 

De Combi Clutch 
De diverse vakken en lussen 
bieden onder andere ruimte 
voor een bloedglucosemeter, 
prikpen, insulinepen, teststrips 
en wat persoonlijke accessoires. 
De Combi Clutch kan aangevuld 
worden met de daarvoor 
ontworpen ketting, waarmee de 
clutch om de schouder gedragen 
kan worden.  

Iedereen verdient een 
stijlvolle handtas!
Daarom introduceren wij de  
Clutch&Care collectie, diabetestas-
jes van hoogwaardige kwaliteit.  
De clutches zijn verkrijgbaar in drie 
lederlook-designs: noir, bordeaux 
en leopard. Zo is er voor iedereen 
een model dat past! 

Chain Com
bi Clutch

HET DIABETESTASJE DAT BIJ JOU PAST

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003350/chain-combi-clutch.aspx


Persoonlijke zorg
Bij Spruyt hillen willen we het leven van 
mensen mooier maken. We helpen daar 
waar we de zorg op een persoonlijke 
manier kunnen verbeteren. In onze ideale 
wereld is de apotheek dé plek waar 
medicatie en advies samensmelt met 
dát stukje extra: gepersonaliseerde zorg 
wat mensen zo enorm kan helpen in hun 
dagelijkse leven. 
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De Pen Clutch   
Dit kleine tasje biedt ruimte 
voor twee insulinepennen en 
wat kleinere accessoires. Zo 
hebben diabetespatiënten 
hun belangrijkste items altijd 
makkelijk en veilig bij zich, in een 
elegant design.  

Kijk voor meer informatie en bestelmogelijkheden op onze webshop!
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Bestel vóór 14 november 
2020 twaalf clutches naar 

keuze en ontvang een 
Clutch&Care display gratis! 

ACTIE!
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&Clutch
CareOp al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 

Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Combi Clutch noir
Artikelnummer : 211436
EAN-code : 8717159091453
AIP : € 19,06
Verk. adv. prijs : € 29,95

➤ Naar webshop

Pen Clutch noir
Artikelnummer : 211439
EAN-code : 8717159091484
AIP : € 14,43
Verk. adv. prijs : € 22,95

➤ Naar webshop

Display Clutch
Artikelnummer : 211515
EAN-code : 8717159092085
AIP : € 9,99

➤ Naar webshop

Combi Clutch bordeaux
Artikelnummer : 211437
EAN-code : 8717159091460
AIP : € 19,06
Verk. adv. prijs : € 29,95

➤ Naar webshop

Pen Clutch bordeaux
Artikelnummer : 211440
EAN-code : 8717159091491
AIP : € 14,43
Verk. adv. prijs : € 22,95

➤ Naar webshop

Combi Clutch leopard
Artikelnummer : 211438
EAN-code : 8717159091477
AIP : € 19,06
Verk. adv. prijs : € 29,95

➤ Naar webshop

Pen Clutch leopard
Artikelnummer : 211441
EAN-code : 8717159091507
AIP : € 14,43
Verk. adv. prijs : € 22,95

➤ Naar webshop

Chain Combi Clutch
Artikelnummer : 211516
EAN-code : 8717159092092
AIP : € 8,99
Verk. adv. prijs : € 11,95

➤ Naar webshop

COMBI CLUTCH

PEN CLUTCH

DIVERSEN
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