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Bibiane Schoofs
Wimbledon (Tennis)

“Ik kan weer vrijuit bewegen en ben niet meer 

verzwikt sinds het gebruik van EXO-L’s”

Frédérique Matla
Wereldkampioen (Hockey)

“Ik kan me door mijn EXO-L’s  volledig 

richten op datgene wat ik leuk vind, 

hockeyen!”

Bram Cisse
Nederlands 3x3 team (Basketbal)

“Zelfs met tape verzwikte ik meerdere keren 

per jaar. De EXO-L voorkomt deze blessures 

met ook nog eens minder gedoe.”

Laurens Leeuwenhoek

“Je merkt niet eens dat je braces om hebt, 

hierdoor kan ik mij volledig focussen op mijn 

doelen!”

Wereld/Europees kampioen (Korfbal)

De beste bescherming
voor je enkels



Bescherming

Comfort

Bewegingsvrijheid

Duurzaamheid

TAPE BRACES EXO-L

EXO-L ENKELBESCHERMING

Verzwikken is de nummer één sportblessure wereldwijd. Elk 

jaar verzwikken miljoenen mensen tijdens sport, het dagelijks 

leven en in het werkveld. Eenmaal verzwikt neemt de kans 

op een volgende verzwikking substantieel toe, volledig herstel 

kan meer dan een jaar duren. Het verzwikken van de enkel 

vergroot tevens de kans op artrose. Preventieve bescherming 

van de enkel is daarom beter dan revalidatie.

EXO-L ENKELBRACE
De EXO-L Enkelbrace biedt de beste bescherming tegen 

verzwikken. EXO-L is op maat gemaakt en daardoor erg 

comfortabel om te dragen.

VOORKOMEN VAN VERZWIKKEN
De EXO-L Enkelbrace voorkomt dat de enkel de 

verzwikbeweging kan maken. Deze werking is gebaseerd 

op de anatomie van het lichaam. Hierdoor behoud je 

bewegingsvrijheid en ben je tegelijkertijd beschermd tegen 

verzwikken.

Patrick Harris
Amerikaans hockeyteam 

3D-SCAN & EVENTS

Geen twee enkels zijn gelijk. 3D-Scan technologie geeft EXO-L 

de mogelijkheid een enkelbrace op maat te maken. Hierdoor 

kan iedereen een persoonlijke brace met perfecte pasvorm 

aanschaffen.

VAN 3D-SCAN TOT EXO-L
EXO-L heeft zijn eigen 3D-Scan naar 3D-print systeem 

ontwikkeld. Na het scannen van je enkel wordt de scan 

omgezet in een 3D-model van de EXO-L. Na het printen en 

afwerken van dit model is de EXO-L klaar voor gebruik.

EXO-L AANMEETLOCATIES
EXO-L heeft aanmeetlocaties door het hele land. Je kunt daar 

je enkels laten scannen, de EXO-L aanschaffen en je laten 

adviseren over de EXO-L Enkelbrace. Onze aanmeetlocaties 

bestaan uit fysiotherapeuten, podotherapeuten en 

sportspeciaal zaken. Een overzicht van alle EXO-L 

aanmeetlocaties tref je op www.verzwiknooit.nl.


