
Met de e.b. fusselastic
naar nieuw loopplezier.
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Waarom hebben uw voeten 
behoefte aan de e.b.fusselastic
Met de e.b.fusselastic kunt u de beschreven
problemen effectief bestrijden.

Sinds vele jaren is de e.b.fusselastic een
betrouwbaar en doeltreffend hulpmiddel. 
De gepatenteerde techniek geeft een buiten-
gewoon werkzaam ontspanningseffect – voor
de voeten en het gehele lichaam.

De e.b.fusselastic neemt door haar perfectie de
3-punts-vering over. Zij ondersteund de terug-
loop van het bloed naar het hart. Hierdoor
krijgt u stapsgewijs de functionaliteit, de
spiertraining en de schokdempende elasticiteit
van uw voeten terug.

De e.b.fusselastic verminderd de funeste
krachten, die bij elke stap op het lichaam in-
werken. De schadelijke schokken worden bij de
bron, namelijk direct onder de voet
opgevangen en zo geabsorbeerd. Deze
merkbare ontlasting van uw gehele lichaam is
niet alleen de beste voorkoming tegen
klachten, maar ook een effectieve
ondersteuning van de spieren en het totale
loopapparaat. Aanvullend hebben wij in de
e.b.fusselastic een pompmassage
geïntegreerd, die de gevoelige voorvoet bij elke
stap zacht masseert. 

Dit samenspel van compenserende 3-punts-
vering en pijnbevrijdende pompmassage biedt
u het draagcomfort, hetgeen werkelijke
verlichting verschaft.

Ter verduidelijking: Zelfs de beste schoen kan u
de 3-punts-vering en de pompmassage niet
geven. Want het is doorslaggevend, wat zich
tussen voet en bodem bevindt. Hier brengt de
e.b.fusselastic met zijn technische functies, dus
de dubbelwerking van 3-punts-vering en
pompmassage het besslissende voordeel.

De e.b.fusselastic is exclusief bij ons te verkrijgen!
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De e.b.fusselastic wordt speciaal op grond van
een kleurafdruk van uw voeten en uw
lichaamsgewicht bepaald.
Dit betekent, dat uw individuele voetafdruk de
basis is voor uw persoonlijke e.b.fusselastic,
die op uw voetprobleem is afgestemd.

Het bijzondere van e.b.fusselastic
in een oogopslag.

Alleen de e.b.fusselastic biedt u de unieke
dubbelwerking van 3-punts-vering en
pompmassage.

bufferzone
transformeert schokken
in verend lopen

draagt en veert
ontlast acuut 
alle gewrichten

geïntegreerde pompmassage
ondersteunt de terugloop van
het bloed naar het hart

opsteekbare, stootzachte
massage-pelotten
nemen onmiddellijk branden,
steken en pijn weg

met flexibele vorkeinden, heel dun en
vederlicht, tegendruk wordt afgeleid,
optimale ontlasting van het hielbeen

pompmassage

3-punts-vering
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Ook wanneer u al veel geprobeerd heeft en
steeds weer teleurgesteld werd – wij kunnen
uw voeten helpen.

Stop uw voetklachten – 
nu en voor altijd

• een gepatenteerd en duizendmaal
beproefd merkproduct

• perfecte pasvorm
• ontlasting en verlichting
• topkwaliteit
• uitstekend advies
• uitstekende service
• garantie

Wij bieden u:

Al meer dan 20 jaren staan wij in dienst van
de voetgezondheid. Met onze wereldwijd
gepatenteerde en erkende uitvinding, de
e.b.fusselastic, hebben wij al veel mensen
aan nieuwe bewegingsvreugde geholpen.

Uw persoonlijke e.b.fusselastic wordt ge-
baseerd op de afdruk van uw voet en uw
lichaamsgewicht.

De e.b.fusselastic is geen starre, harde of
orthopedische inlegzool, maar zij biedt de voet
het comfort, die u dag na dag en met elke stap
ten goede komt.

De e.b.fusselastic kan in iedere schoen, ja
zelfs in chique schoenen worden gedragen.

Kosteloze advisering door onze e.b.fusselastic
specialist en proeflopen met een model –
e.b.fusselastic in uw eigen schoenen – in alle
rust bij u thuis.

U krijgt een garantie van 5 jaar op de basisveer.

Onze vriendelijke klantenservice ondersteunt u
graag met raad en daad.

Gunt u uw voeten de verdiende pijnverlichting en ontlasting – NU!

emm bv · vermeerstraat 13a · 7731 sm ommen · telefoon: 0529 45 05 52
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In de loop van uw leven wordt u door uw voeten
één-, twee, driemaal over de aarde gedragen - in
totaal een verbazingwekkende 120 000 kilometer.

Uw voeten zijn een wonder 
van de natuur

Dit betekent: de voet heeft drie steunpunten en
drie bruggen, die door de belasting van het
lichaamsgewicht stootdempend in elkaar veren
en schokken opvangen. Om deze voeteigen, dus
aangeboren 3-punts-vering te behouden,
hebben uw voeten een natuurlijke ondergrond
nodig. Daarbij kunnen zich de grote bal, de
kleine ballen en het hielbeen in de losse grond
ingraven. Door de wisselende
gewichtsverplaatsing, van de ene op de andere
voet, vindt zo een natuurlijke spiertraining
plaats.

De natuurlijke basis voor gezond en pijnloos 
lopen is de natuurlijke ondergrond, die het
voetgewelf opvult en daardoor automatisch de
3 punten, waarop uw voet rust, steunt en veert.

grote 
balkleine 

bal
dwarsgewelf

hielbeen

binnenste
lengtegewelf

buitenste 
lengtegewelf
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Tegenwoordig gaat de mens overwegend over
harde bodems, beton en steen. Spieren,
banden en pezen verslappen. De voeteigen,
resp. aangeboren 3-punts-vering verkommert.
De gevolgen zijn civilisatiebeschadigde voeten
en de typische voetproblemen nemen hun
beloop.

Zelfs bij normaal lopen komen bij elke stap –
door de stoot van de hak op de grond –
schokken vrij, die wel 80-100% van het
lichaamsgewicht bedragen.
Niet alleen aan de voeten, maar ook aan het
gehele loopapparaat voelt men, dat men
geleidelijk aan in zijn beweeglijkheid beperkt
wordt.

De hieruit resulterende gevolgen kennen wij
allemaal: stekende en brandende voeten,
zware, vermoeide voeten en benen,
gewrichtspijn tot aan de halswervels,
verminderde doorbloeding, enz.

Daarbij worden wij steeds ouder, de levens-
verwachting stijgt gestaag. Maar juist dan,
wanneer men – vrij van dwang – actief en
gezond van het leven wil genieten, werkt het
lichaam niet meer mee.

Bevrijdt u zich – nu!

Wat is de oorzaak van voetpijn?

druk en schokken
verslijten uw
heupgewrichten

druk en schokken
verslijten uw
kniegewrichten

druk en schokken
verslijten uw
wervelkolom

druk en schokken
verslijten uw
voetgewrichten
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