
Techniek

De HIPPIE beschikt over een beweegbaar zitvlak dat eenvoudig 
met een gasveer op de juiste hoogte kan worden ingesteld. Door 
het unieke mechaniek kan de zitting zowel draaien als kantelen. 
Op deze manier wordt u in de gelegenheid gesteld de juiste 
zithouding aan te nemen.

Informatie en bestellen

Ga naar www.mijnhippie.nl voor meer informatie en het bekijken 
van instructie!lmpjes met oefeningen. De HIPPIE is verkrijgbaar 
in meerdere kleuren en is online te bestellen voor slechts 
" 249,00 inclusief BTW.  Vul bij het bestellen onderstaande 
kortingscode in en u betaalt geen verzendkosten.

De HIPPIE wordt aanbevolen door: 

De HIPPIE is met name  

geschikt voor:

verminderen van klachten aan het bewegingsapparaat

voorkomen en verminderen van stijfheid door veel zitten

verbeteren van de zithouding

verbeteren van de bloedcirculatie

vergroten van het spieruithoudingsvermogen

aanvullende training voor ruiters (in balans zitten)

aanvullende training voor hardlopers  

 (soepele heupen en vergroten staplengte)

aanvullende training voor golfers (betere “swing”)

Voorkomt en 

vermindert 
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Op kantoor 

en thuis

Sta even stil bij 

bewegend zitten

Aanbevolen door therapeuten
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De mens is niet 

gemaakt om stil 

te zitten
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Goed zitten met de HIPPIE

De HIPPIE is een balanskruk ontwikkeld door ergonomie- en 
zitspecialisten. Tijdens het zitten op de HIPPIE maakt uw lichaam 
kleine correcties om de balans in stand te houden.  
Hiermee blijven uw tussenwervelschijven in beweging, traint 
u het spieruithoudingsvermogen en wordt de bloedcirculatie 
gestimuleerd. Allemaal elementen die essentieel zijn bij het 
voorkomen, dan wel verminderen van hoofd-, schouder-, nek-, 
en rugklachten!  Als gebruiker van de HIPPIE wordt u als het ware 
gedwongen om de meest ideale zithouding aan te nemen.

Ga er maar eens goed 

voor zitten

Zitten is iets om even bij stil te staan.
U brengt een groot deel van uw leven zittend door.  
Iemand van 72 jaar heeft gemiddeld 38 jaar van zijn 
leven gezeten. Het is daarom belangrijk dat u goed zit.

Aanbevolen door  

therapeuten

Diverse therapeuten hebben de HIPPIE getest en zijn  
overtuigd van de e!ectiviteit. Dit is de reden dat veel  
therapeuten de HIPPIE als oefenkruk inzetten en aanbevelen.

Bij lichamelijke klachten- of aandoeningen dient u altijd vooraf 
uw (huis)arts of therapeut te raadplegen.


