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SAMENVATTING

Mooier en gezonder worden terwijl je werk, wandelt of winkelt. Eerst was er beautyfood uit Japan, nu

zijn er sandalen die voor balans zorgen, meer energie geven en goed zijn voor je lichaam. Het

Nederlandse merk Xsensible lanceert de revolutionaire beauty & wellness sandaal gebaseerd op de

traditionele houten Japanse balans slipper. Dankzij het blokje onder de zool komt het lichaam

vanzelf in haar natuurlijke balans. Hierdoor worden spieren en gewrichten ontlast, heb je meer

energie en is je houding mooier. De Xsensible sandaal is vanaf begin april in Europa en Japan te

koop in diverse kleuren en heeft een verkoopadviesprijs van €129,95.

Wellness is goed voor jezelf zorgen, is de overtuiging van schoenenmerk Xsensible. Als het
lichaam in balans is, zorgt dit voor een beter gevoel en worden spieren en gewrichten ontlast. Dat is
het basisprincipe van de Japanse Ippon ba geta sandaal en nu ook van deze innovatieve beauty &
wellness sandaal. 

Dankzij het blokje onder de zool, het comfortabele voetbed en het soepele leer is de schoen even
geschikt voor wie graag reist, wandelt of veel loopt voor het werk. 

De Xsensible wellness sandaal is vanaf begin april verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen.
Klik hier voor adressen van winkels en online shops. Voor meer informatie kijk op
www.xsensible.com. 

Xsensible Sandalen
http://www.xsensible.com/dames-stretchwalker/sandalen/

Xsensible YouTube film

RELEVANTE LINKS



https://youtu.be/RUEr3yfbx7U
http://www.xsensible.com/dames-stretchwalker/sandalen/
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OVER XSENSIBLE STRETCHWALKER

Sinds de oprichting van de Nimco Schoenfabriek in 1904 heeft het bedrijf altijd vanuit de regio Nijmegen
geopereerd. Later gevestigd op landgoed de Wychert werkt dochtermaatschappij The Sensible Shoe Company
gestaag aan haar missie, namelijk de meest comfortabele schoenen van de wereld te ontwikkelen. Iedere voet
heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die
individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Juist voor die persoon ontwerpen wij schoenen die
vakmanschap, ultiem comfort en stijl uitstralen. Dat doen wij middels ons speciale ingrediënt: de Xsensible
Inside® technologie. Xsensible Inside® staat voor bi-stretchleder. Een gepatenteerde technologie die we zelf
hebben ontwikkeld. Waar we in geloven en uitermate trots op zijn.
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