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Gebitsbeschermers 
 

 

 

Zekerheid boven alles 

Xtreme en Xtreme-PRO 

De beide nieuwe gebitsbeschermers type 

B i o p l a s t ® X T R E M E  e n  B i o -

plast®XTREME-PRO zorgen  voor extra 

bescherming door de geïntegreerde ver-

sterking bij de voortanden. Deze be-

schermers zijn in onderstaande kleuren 

leverbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Exclusief bij: 



Het dragen van een gebitsbeschermer is 

sterk aan te bevelen als u een risicovolle 

sport beoefent. Hockey, rugby, skaten en 

gevechtssporten zijn enkele voorbeelden 

van sporten waarbij het risico op tandletsel 

groot is. Door een val, (full-) contact met 

een andere speler, bal of stick die het ge-

zicht raakt. Met het dragen van een ge-

bitsbeschermer beschermt u preventief 

uw gebit, zo voorkomt u mond– en gebits-

beschadigingen en de vaak hoge kosten die 

de behandeling van het letsel met zich mee 

kan brengen. 
 

Voordelen: 

 

Op maat gemaakt voor een optimale 

bescherming. 

Comfortabel door de perfecte pas-

vorm. 

Verhindert het spreken nauwelijks. 

Verhindert het ademhalen niet. 

Algemeen                         3 type mondbescherming     Kleuren 
 

 01 (Transparant)     06 (Wit) 
 

 02 (Blauw-Transp.)  07 (Zwart) 
 

 03 (Rood-Transp.)  08 (Neon Rood) 
 

 04 (Geel)                       09 (Neon-Transp.) 
 

 05 (Rood)                    10 (Azuurblauw) 
 
 

Naast bovenstaande kleuren zijn ook de volgende kleur 

combinaties mogelijk. 

 

 

De getoonde kleuren zijn slechts voorbeelden. Het eind-

resultaat kan afwijken van de werkelijkheid. Aan dit 

kleurenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplast® Master: 

  

2 laags mondbeschermer voor 

maximale bescherming. 

Geschikt voor vrije-tijd sporten. 

Bioplast® Xtreme: 

 

Geïntegreerd verstevigingvlak in 

het front.         

Geschikt voor contactsporten. 

Bioplast® Xtreme PRO: 

 

Geïntegreerd verstevigingvlak in 

het front met een harde tussen-

laag. 

Geschikt voor full-contactsporten 

op professioneel gebied. 

De hierboven beschreven mondbeschermers zijn voor-

zien van 2 lagen waardoor ze een goede bescherming 

bieden en voor het juiste draagcomfort zorgen. 


